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Alteração 63
György Hölvényi

Proposta de regulamento
Citação 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta que o Programa deve 
continuar a procurar um equilíbrio 
geográfico entre os Estados-Membros no 
que diz respeito à distribuição de fundos e 
que regulamento deve referir, pelo menos, 
o equilíbrio geográfico, que pode ser 
definido mais aprofundadamente nos 
programas de trabalho plurianuais,

Or. hu

Alteração 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes permitiram melhorar 
substancialmente o estado do ambiente. 
Não obstante, persistem importantes 
desafios ambientais e climáticos, que, se 
não forem superados, terão consequências 
negativas significativas para a União e para 
o bem-estar dos seus cidadãos.

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes permitiram melhorar 
substancialmente o estado do ambiente. A 
progressiva integração de medidas 
ambientais e climáticas noutras políticas 
públicas europeias, tais como a 
agricultura e a energia, contribuem 
igualmente para essa melhoria. Não 
obstante, persistem importantes desafios 
ambientais e climáticos, que, se não forem 
superados, terão consequências negativas 
significativas para a União e para o bem-
estar dos seus cidadãos.

Or. fr



PE629.443v01-00 4/116 AM\1166178PT.docx

PT

Alteração 65
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes permitiram melhorar 
substancialmente o estado do ambiente. 
Não obstante, persistem importantes 
desafios ambientais e climáticos, que, se 
não forem superados, terão consequências 
negativas significativas para a União e para 
o bem-estar dos seus cidadãos.

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes permitiram melhorar 
substancialmente o estado do ambiente. 
Não obstante, essa melhoria é claramente 
insuficiente; persistem importantes 
desafios ambientais e climáticos, que, se 
não forem superados, terão consequências 
negativas significativas para a União e para 
o bem-estar dos seus cidadãos.

Or. en

Alteração 66
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes permitiram melhorar 
substancialmente o estado do ambiente.
Não obstante, persistem importantes 
desafios ambientais e climáticos, que, se 
não forem superados, terão consequências 
negativas significativas para a União e para 
o bem-estar dos seus cidadãos.

(1) A política e a legislação da União 
em matéria de ambiente, clima e energias 
limpas relevantes não permitiram alcançar 
os objetivos visados para esta matéria. 
Persistem importantes desafios ambientais 
e climáticos, que, se não forem superados, 
terão consequências negativas 
significativas para a União e para o bem-
estar dos seus cidadãos.

Or. fr

Alteração 67
Luke Ming Flanagan
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa para o Ambiente e a 
Ação Climática (LIFE) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho6 para o 
período 2014-2020 é o mais recente numa 
série de programas da União que, ao longo 
de 25 anos, apoiaram a execução das 
prioridades legislativas e políticas nos 
domínios do ambiente e do clima. Foi 
avaliado positivamente numa recente 
avaliação intercalar7, em que se concluiu 
estar bem encaminhado no sentido de ser 
eficaz, eficiente e relevante. Por 
conseguinte, o programa LIFE 2014-2020 
deve ser continuado, com determinadas 
alterações identificadas na avaliação 
intercalar e avaliações subsequentes. Da
mesma forma, deverá estabelecer-se um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) («programa») para o 
período que se inicia em 2021.

(2) O Programa para o Ambiente e a 
Ação Climática (LIFE) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho6 para o 
período 2014-2020 é o mais recente numa 
série de programas da União que, ao longo 
de 25 anos, apoiaram a execução das 
prioridades legislativas e políticas nos 
domínios do ambiente e do clima e que 
têm todos demonstrado uma clara 
insuficiência no que se refere ao âmbito 
de aplicação, à ambição e à execução dos 
mesmos. O programa atual foi avaliado 
positivamente numa recente avaliação 
intercalar7, em que se concluiu estar bem 
encaminhado no sentido de ser eficaz, 
eficiente e relevante. Por conseguinte, o 
programa LIFE 2014-2020 deve ser 
continuado, com determinadas alterações 
identificadas na avaliação intercalar e 
avaliações subsequentes. Da mesma forma, 
deverá estabelecer-se um Programa para o 
Ambiente e a Ação Climática (LIFE) 
(«programa») para o período que se inicia 
em 2021.

_________________ _________________

6 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 (JO L 347 
de 20.12.2013, p. 185).

6 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 (JO L 347 
de 20.12.2013, p. 185).

7 Relatório de avaliação intercalar do 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

7 Relatório de avaliação intercalar do 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Alteração 68
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Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa para o Ambiente e a 
Ação Climática (LIFE) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho6 para o 
período 2014-2020 é o mais recente numa 
série de programas da União que, ao longo 
de 25 anos, apoiaram a execução das 
prioridades legislativas e políticas nos 
domínios do ambiente e do clima. Foi 
avaliado positivamente numa recente 
avaliação intercalar7, em que se concluiu 
estar bem encaminhado no sentido de ser 
eficaz, eficiente e relevante. Por 
conseguinte, o programa LIFE 2014-2020 
deve ser continuado, com determinadas 
alterações identificadas na avaliação 
intercalar e avaliações subsequentes. Da 
mesma forma, deverá estabelecer-se um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) («programa») para o 
período que se inicia em 2021.

(2) O Programa para o Ambiente e a 
Ação Climática (LIFE) estabelecido pelo 
Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho6 para o 
período 2014-2020 é o mais recente numa 
série de programas da União que, ao longo 
de 25 anos, apoiaram a execução das 
prioridades legislativas e políticas nos 
domínios do ambiente e do clima. Foi 
avaliado positivamente numa recente 
avaliação intercalar7, em que se concluiu 
ser extremamente eficaz em termos de 
custos e estar bem encaminhado no sentido 
de ser eficaz, eficiente e relevante. Por 
conseguinte, o programa LIFE 2014-2020 
deve ser continuado, com determinadas 
alterações identificadas na avaliação 
intercalar e avaliações subsequentes. Da 
mesma forma, deverá estabelecer-se um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) («programa») para o 
período que se inicia em 2021.

_________________ _________________

6 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 (JO L 347 
de 20.12.2013, p. 185).

6 Regulamento (UE) n.º 1293/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece um 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 614/2007 (JO L 347 
de 20.12.2013, p. 185).

7 Relatório de avaliação intercalar do 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

7 Relatório de avaliação intercalar do 
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE)(SWD(2017) 355 final).

Or. en

Alteração 69
Benedek Jávor



AM\1166178PT.docx 7/116 PE629.443v01-00

PT

em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Atendendo às suas características 
e à sua dimensão, o programa LIFE não 
pode solucionar todos os problemas 
ambientais e climáticos. O seu objetivo 
deve antes passar por servir de catalisador 
de mudança na elaboração e na execução 
das políticas, integrando a natureza e a 
biodiversidade relevantes nas outras 
políticas e nos outros programas de 
financiamento da UE, proporcionando e 
divulgando soluções e boas práticas para 
alcançar os objetivos ambientais e 
climáticos, bem como promovendo 
soluções inovadoras nos domínios do 
ambiente, das alterações climáticas e da 
natureza, rumo a uma sociedade europeia 
com emissões líquidas nulas. Para tal, o 
programa LIFE deve apoiar a execução 
do atual e dos futuros programas gerais 
de ação da União no domínio do ambiente 
a desenvolver em conformidade com o 
artigo 192.º, n.º 3, do TFUE.

Or. en

Alteração 70
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
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economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas. No entanto, a Comissão 
ainda tem de reconhecer a existência do 
problema, quanto mais dar resposta ao 
mesmo, relativo ao efeito ambiental 
negativo que terão os grandes acordos 
comerciais, como a PTCI, o CETA, o 
acordo com o Mercosul, etc., que estão 
atualmente a ser negociados/celebrados, 
com o aumento do transporte mundial de 
bens que esses acordos inevitavelmente 
acarretarão. No mínimo, esses potenciais 
impactos devem ser estudados e 
quantificados de forma independente e, 
posteriormente, confrontados com os 
benefícios previstos desses acordos 
comerciais.

Or. en

Alteração 71
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia sustentável, circular, eficiente 
em termos de recursos e de energia, com 
emissões líquidas nulas e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria do ambiente e da saúde e bem-
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quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

estar das pessoas, e para suster e inverter a 
perda de biodiversidade, inclusive através 
do apoio consagrado à rede Natura 2000 e 
do combate à degradação dos 
ecossistemas e dos seus serviços, quer 
mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

Or. en

Alteração 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
assegurando uma gestão adequada da 
fauna e da flora na União, quer mediante 
intervenções diretas, quer apoiando a 
integração desses objetivos noutras 
políticas.

Or. fr

Alteração 73
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa tem 
por objetivo contribuir para a transição 
para uma economia limpa, circular, 
energeticamente eficiente, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, quer mediante intervenções 
diretas, quer apoiando a integração desses 
objetivos noutras políticas.

Or. fr

Alteração 74
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

(3) Com vista a prosseguir a realização 
dos objetivos e das metas da União fixados 
pela legislação, pela política, pelos planos 
e pelos compromissos internacionais nos 
domínios do ambiente, do clima e das 
energias limpas conexas, o programa deve 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, para a proteção e a 
melhoria do ambiente e da saúde e para 
suster e inverter a perda de biodiversidade, 
quer mediante intervenções diretas, quer 
apoiando a integração desses objetivos 
noutras políticas.

Or. fr
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Alteração 75
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Atendendo às suas características 
e à sua dimensão, o programa LIFE não 
pode solucionar todos os problemas 
ambientais e climáticos. O seu objetivo 
deve antes passar por centrar a sua ação 
nos problemas mais urgentes e servir de 
catalisador na elaboração e na execução 
das políticas, proporcionando e 
divulgando soluções e boas práticas para 
alcançar os objetivos ambientais e 
climáticos, bem como promovendo as 
tecnologias inovadoras nos domínios do 
ambiente e das alterações climáticas. Para 
tal, o programa LIFE deve apoiar a 
execução do programa geral de ação da 
União em matéria de ambiente.

Or. fr

Alteração 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Desde 1992, os programas LIFE 
têm desempenhado um papel fundamental 
para uma maior solidariedade e uma 
melhor partilha de responsabilidades na 
preservação do bem comum da União no 
que diz respeito ao ambiente e ao clima. 
Os bens ambientais encontram-se 
desigualmente distribuídos pela União, 
mas os seus benefícios dizem respeito e 
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são sentidos pela União no seu conjunto. 
A obrigação da União de preservar estes 
ativos exige uma aplicação coerente dos 
princípios da solidariedade e da partilha 
de responsabilidades.

Or. en

Alteração 77
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O êxito dos projetos integrados 
depende de uma estreita colaboração 
entre as autoridades nacionais, regionais 
e locais e os intervenientes não estatais 
envolvidos nos objetivos do programa 
LIFE. Por conseguinte, importa aplicar 
os princípios da transparência e da 
divulgação das decisões relativas ao 
desenvolvimento, execução, avaliação e 
acompanhamento dos projetos.

Or. fr

Alteração 78
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A União é parte na Convenção 
sobre Acesso à Informação, Participação 
do Público no Processo de Tomada de 
Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de 
Ambiente da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Europa (UNECE) 
(a «Convenção de Aarhus»). Convém, 
portanto, apoiar os trabalhos das 
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organizações não governamentais (ONG) 
e das redes de entidades sem fins 
lucrativos que prosseguem objetivos de 
interesse geral para a União, dado que 
apoiam de modo eficaz os objetivos da 
Convenção de Aarhus defendendo as 
preocupações e os pontos de vista dos 
cidadãos da União no quadro do processo 
de elaboração das políticas, bem como no 
contexto do apoio à execução e à 
sensibilização para os problemas e as 
respostas políticas nos domínios do 
ambiente e do clima. Convém que o 
programa LIFE apoie uma série de ONG 
e de redes de entidades sem fins lucrativos 
que prosseguem objetivos de interesse 
geral para a União, ativas principalmente 
nos domínios do ambiente ou da luta 
contra as alterações climáticas, através da 
concessão competitiva e transparente de 
subvenções de funcionamento, destinadas 
a ajudá-las a contribuir de forma efetiva 
para a política da União, a promover e a 
reforçar a execução e a observância dos 
objetivos da União nos domínios do 
ambiente e do clima, bem como a reforçar 
a sua capacidade de se afirmarem como 
parceiros mais eficientes.

Or. fr

Alteração 79
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A União está empenhada em 
desenvolver uma resposta abrangente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, que revelam 
a ligação intrínseca entre a gestão dos 
recursos naturais para assegurar a sua 

(4) A União está empenhada em 
desenvolver uma resposta abrangente aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, que revelam 
a ligação intrínseca entre a gestão dos 
recursos naturais para assegurar a sua 
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disponibilidade a longo prazo, os serviços 
ecossistémicos, a respetiva ligação à saúde 
humana e o crescimento económico 
sustentável e socialmente inclusivo. Neste 
espírito, o programa deve fazer uma 
contribuição material para o 
desenvolvimento económico e a coesão 
social.

disponibilidade a longo prazo, os serviços 
ecossistémicos, a respetiva ligação à saúde 
humana e o desenvolvimento económico 
sustentável e socialmente inclusivo. Neste 
espírito, o programa deve possibilitar um 
elevado nível de solidariedade e 
responsabilidade e fazer uma contribuição 
material para o desenvolvimento 
económico e a coesão social.

Or. en

Alteração 80
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Com vista a promover o 
desenvolvimento sustentável, devem ser 
integrados requisitos ambientais e de 
proteção do clima na definição e 
execução de todas as políticas e atividades 
da União. Por conseguinte, devem ser 
promovidas as sinergias e a 
complementaridade com outros 
programas de financiamento da União, 
nomeadamente facilitando o 
financiamento de atividades que 
complementem projetos integrados 
estratégicos e projetos estratégicos para a 
natureza e apoiem a aceitação e a 
reprodução de soluções desenvolvidas ao 
abrigo do programa. A coordenação é 
necessária para evitar o duplo 
financiamento. A Comissão e os Estados-
Membros deverão tomar medidas para 
evitar que os beneficiários dos projetos 
sejam sujeitos a sobreposições e encargos 
administrativos adicionais, impostos por 
obrigações de comunicação decorrentes
de diferentes instrumentos financeiros.

Or. en
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Alteração 81
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos objetivos e das metas da 
legislação, das estratégias, dos planos e dos 
compromissos internacionais da União em 
matéria ambiental, climática e das energias 
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica9

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas»).

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos compromissos 
internacionais, relacionados com os
objetivos e as metas da legislação, das 
estratégias e dos planos da União em 
matéria ambiental, climática e das energias 
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8 e os seus 
objetivos de desenvolvimento sustentável, 
a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica9, o Acordo de Paris adotado no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas10

(«Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas»), a Convenção da UNECE 
sobre Acesso à Informação, Participação 
do Público no Processo de Tomada de 
Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de 
Ambiente (a «Convenção de Aarhus»), a 
Convenção sobre Poluição Atmosférica 
Transfronteiras a Longa Distância e as 
Convenções das Nações Unidas de 
Basileia, Roterdão e Estocolmo.

_________________ _________________

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

Or. en
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Alteração 82
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos objetivos e das metas da 
legislação, das estratégias, dos planos e dos 
compromissos internacionais da União em 
matéria ambiental, climática e das energias 
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica9

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas»).

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos objetivos e das metas da 
legislação, das estratégias, dos planos e dos 
compromissos internacionais da União em 
matéria ambiental, climática e das energias 
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica9

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas»). Para 
o efeito, devem ser encomendados estudos 
exaustivos e independentes sobre o 
impacto ambiental da fraturação 
hidráulica, com vista a analisar se os 
efeitos negativos viabilizam esta opção no 
contexto do Acordo de Paris.

_________________ _________________

10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

Or. en

Alteração 83
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos objetivos e das metas da 
legislação, das estratégias, dos planos e dos 
compromissos internacionais da União em 
matéria ambiental, climática e das energias
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica9

e o Acordo de Paris adotado no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas»).

(5) O programa deve contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e para a 
consecução dos objetivos e das metas da 
legislação, das estratégias, dos planos e dos 
compromissos internacionais da União em 
matéria ambiental, climática e das energias 
limpas relevantes, em especial a Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável8, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica9,
o Acordo de Paris adotado no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas10 («Acordo de 
Paris sobre Alterações Climáticas»), as 
Convenções de Basileia, de Roterdão e de 
Estocolmo das Nações Unidas, as 
Diretivas REACH e Seveso III e a 
Convenção sobre Poluição Atmosférica 
Transfronteiras a Longa Distância.

_________________ _________________

10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4. 10 JO L 282 de 19.10.2016, p. 4.

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

8 Agenda 2030, Resolução adotada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 
25.9.2015.

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

9 93/626/CEE: Decisão do Conselho, de 25 
de outubro de 1993, relativa à conclusão da 
Convenção sobre a diversidade biológica, 
(JO L 309 de 13.12.1993, p. 1).

Or. fr

Alteração 84
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir a consecução dos (6) A fim de garantir a consecução dos 
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objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
relativo ao clima e à energia para 
203012,13,14, da legislação da União no 
domínio da natureza15, bem como das 
políticas conexas16,17,18,19,20.

objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a plena execução do 
programa de ação ambiental em curso e 
dos futuros programas10-A, abrangendo 
todas as temáticas das áreas prioritárias,
do pacote da economia circular11, do 
quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 203012,13,14, da Estratégia de 
Biodiversidade da UE14-A, das Diretivas 
Aves14-B e Habitats14-C e do plano de ação 
para a natureza conexo15, e de qualquer
legislação da União conexa no domínio da
natureza, bem como das políticas 
conexas16,17,18,19,20.

_________________ _________________

10-A Decisão n.º 1386/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de novembro de 2013, relativa a um 
programa geral de ação da União para 
2020 em matéria de ambiente «Viver bem, 
dentro dos limites do nosso planeta» 
(JO L 354 de 28.12.2013, p. 171).

11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

14-A O nosso seguro de vida, o nosso 
capital natural: Estratégia de 
Biodiversidade da UE para 2020, 
COM(2011) 244 final. 

14-B Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens.

14-C Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da 
fauna e da flora selvagens.
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15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 23 de outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água (JO L 327 
de 22.12.2000, p. 1).

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, 
de 23 de outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água (JO L 327 
de 22.12.2000, p. 1).

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

Or. en

Alteração 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
relativo ao clima e à energia para 
203012,13,14, da legislação da União no 
domínio da natureza15, bem como das 
políticas conexas16,17,18,19,20.

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
relativo ao clima e à energia para 
203012,13,14, da legislação da União no 
domínio da natureza15, bem como das
políticas conexas16,17,18,19,20,20-A.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
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22.1.2014. 22.1.2014.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20-A Regulamento (UE) relativo aos 
requisitos mínimos para a reutilização da 
água.

Or. fr

Alteração 86
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 

(6) A fim de garantir a consecução dos 
objetivos globais, reveste-se de particular 
importância a execução do pacote da 
economia circular11, do quadro de ação 
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relativo ao clima e à energia para 
203012,13,14, da legislação da União no 
domínio da natureza15, bem como das 
políticas conexas16,17,18,19,20.

relativo ao clima e à energia para 
203012,13,14, da legislação da União no 
domínio da natureza15, bem como das 
políticas conexas16,17,18,19,20 do 
Regulamento REACH e dos regulamentos 
relativos aos pesticidas e aos biocidas.

_________________ _________________

11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final de 2.12.2015.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

12 Quadro de ação relativo ao clima e à 
energia para 2030, COM(2014) 15 de 
22.1.2014.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

13 Estratégia da UE para a adaptação às 
alterações climáticas, COM(2013) 216 de 
16.4.2013.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

14 Pacote «Energias limpas para todos os 
europeus», COM(2016) 860 de 
30.11.2016.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

15 Plano de ação para a natureza, a 
população e a economia, COM(2017) 198 
de 27.4.2017.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

16 Programa Ar Limpo para a Europa, 
COM(2013) 918.

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

17 Diretiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de ação 
comunitária no domínio da política da água 
(JO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

18 Estratégia temática de proteção do solo, 
COM(2006) 231.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

19 Estratégia Europeia de Mobilidade 
Hipocarbónica, COM/2016/0501 final.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

20 Plano de ação relativo à infraestrutura 
para combustíveis alternativos, previsto no 
artigo 10.º, n.º 6, da Diretiva 2014/94/UE 
de 8.11.2017.

Or. fr

Alteração 87
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A União Europeia atribui uma 
grande importância à sustentabilidade a 
longo prazo dos resultados dos projetos no 
âmbito do LIFE, o que explica a 
capacidade de os assegurar e manter após 
a sua execução, nomeadamente por via da 
continuação, reprodução e/ou 
transferência. Tal implica um conjunto de 
requisitos especiais para os candidatos e a 
necessidade de garantias a nível da UE 
para assegurar que outros projetos 
financiados pela UE não prejudiquem os 
resultados de nenhum projeto executado 
no âmbito do LIFE.

Or. en

Alteração 88
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas e intensificar os esforços da 
União para alcançar os ODS é necessário 
transformar a União numa sociedade 
eficiente em termos de energia e recursos, 
com emissões líquidas nulas e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
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domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia de 
descarbonização da União para meados do 
século e a longo prazo e a execução da 
mesma. Muitas dessas medidas 
proporcionarão benefícios significativos 
para a saúde e o bem-estar dos cidadãos 
da UE. O programa deve incluir também 
medidas que contribuam para a execução 
da política de adaptação às alterações 
climáticas da União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

Or. en

Alteração 89
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 
domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, bem como ações que 
visem reduzir e cessar a extração e a 
utilização de combustíveis fósseis e a 
concessão de subvenções aos mesmos, que 
contribuam para a execução do quadro de 
ação relativo ao clima e à energia para 
2030 e dos planos nacionais integrados em 
matéria de energia e clima dos Estados-
Membros, bem como preparativos para a 
estratégia da União nos domínios do clima 
e da energia para meados do século e a 
longo prazo. O programa deve incluir 
também medidas que contribuam para a 
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mesmas. execução da política da União em matéria
de adaptação às alterações climáticas e de 
atenuação das mesmas com vista a 
diminuir a vulnerabilidade aos efeitos 
adversos das mesmas.

Or. fr

Alteração 90
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 
domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Essa transformação 
está longe de estar concluída, conforme 
demonstra o aumento das emissões de 
carbono no conjunto da União Europeia 
em 2016 e 2017. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao 
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 
domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

Or. fr
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Alteração 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade energeticamente
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas. Por sua vez, tal exige 
ações, especialmente focadas nos setores 
que mais concorrem para os atuais níveis 
de emissões de CO2 e para a poluição 
causada por estas, que contribuam para a 
execução do quadro de ação relativo ao
clima e à energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 
domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

(7) Para cumprir os compromissos 
assumidos pela União no âmbito do 
Acordo de Paris sobre Alterações 
Climáticas é necessário transformar a 
União numa sociedade circular, eficiente 
em termos de energia, assente em
energias renováveis, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas. Por sua 
vez, tal exige ações, especialmente focadas 
nos setores que mais concorrem para os 
atuais níveis de emissões de gases com 
efeito de estufa e para a poluição causada 
por estas, que contribuam para a execução 
dos objetivos da União Europeia 
acordados na legislação em matéria de
clima e energia para 2030 e dos planos 
nacionais integrados em matéria de energia 
e clima dos Estados-Membros, bem como 
preparativos para a estratégia da União nos 
domínios do clima e da energia para 
meados do século e a longo prazo. O 
programa deve incluir também medidas 
que contribuam para a execução da política 
de adaptação às alterações climáticas da 
União com vista a diminuir a 
vulnerabilidade aos efeitos adversos das 
mesmas.

Or. en

Alteração 92
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para as energias limpas
é uma contribuição essencial para a 
atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para as energias 
limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

(8) A transição para um sistema de 
energia de elevada eficiência energética e 
totalmente assente em fontes renováveis é 
uma contribuição essencial para a
atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para um sistema de 
energia de elevada eficiência energética e 
assente em fontes renováveis, financiadas 
até 2020 ao abrigo do programa Horizonte 
2020, devem ser integradas no programa, 
dado que o seu objetivo não é financiar 
excelência e gerar inovação, mas sim 
facilitar a adoção de tecnologia já 
disponível com custos decrescentes, em 
especial devido aos progressos em matéria 
de eficiência energética, que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

Or. en

Alteração 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para as energias limpas 
é uma contribuição essencial para a 

(8) A transição para as energias limpas 
é uma contribuição essencial para a 
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atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para as energias 
limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para as energias 
limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
O programa deve envolver todos os 
setores que participam na transição para 
as energias limpas, tais como produtores 
de eletricidade, edifícios, indústria, 
transportes e agricultura. A inclusão 
destas atividades de desenvolvimento de 
capacidades no programa potencia 
sinergias entre os subprogramas e aumenta 
a coerência geral do financiamento da 
União. Por conseguinte, devem ser 
recolhidos e divulgados dados sobre a 
adoção de soluções existentes de 
investigação e inovação nos projetos do 
programa LIFE, incluindo do programa 
Horizonte Europa e respetivos 
antecessores.

Or. en

Alteração 94
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A transição para as energias limpas 
é uma contribuição essencial para a 
atenuação das alterações climáticas com 
benefícios conexos para o ambiente. As 
ações de desenvolvimento de capacidades 
que apoiam a transição para as energias 
limpas, financiadas até 2020 ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, devem ser 
integradas no programa, dado que o seu 

(8) A transição para as energias limpas, 
incluindo por via da produção e utilização 
doméstica, é uma contribuição essencial 
para a atenuação das alterações climáticas 
com benefícios conexos para o ambiente. 
As ações de desenvolvimento de 
capacidades que apoiam a transição para as 
energias limpas, financiadas até 2020 ao 
abrigo do programa Horizonte 2020 e 
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objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

incluindo a referida produção de energia 
doméstica por via solar/eólica, etc., devem 
ser integradas no programa, dado que o seu 
objetivo não é financiar excelência e gerar 
inovação, mas sim facilitar a adoção de 
tecnologia já disponível que contribuirá 
para a atenuação das alterações climáticas. 
A inclusão destas atividades de 
desenvolvimento de capacidades no 
programa potencia sinergias entre os 
subprogramas e aumenta a coerência geral 
do financiamento da União. Por 
conseguinte, devem ser recolhidos e 
divulgados dados sobre a adoção de 
soluções existentes de investigação e 
inovação nos projetos do programa LIFE, 
incluindo do programa Horizonte Europa e 
respetivos antecessores.

Or. en

Alteração 95
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As avaliações de impacto da 
legislação relativa às energias limpas 
estimam que a concretização das metas 
energéticas da União para 2030 exigirá 
investimentos adicionais de 177 mil 
milhões de EUR, por ano, no período 
2021-2030. As maiores lacunas dizem 
respeito aos investimentos na 
descarbonização de edifícios (eficiência 
energética e fontes de energia renovável 
em pequena escala), em que o capital tem 
de ser canalizado para projetos de natureza 
altamente distribuída. Um dos objetivos do 
subprograma «Transição para as energias 
limpas» é desenvolver a capacidade de 
desenvolvimento e agregação de projetos, 
ajudando também a absorver 

(9) As avaliações de impacto da 
legislação relativa às energias limpas 
estimam que a concretização das metas 
energéticas da União para 2030 exigirá 
investimentos adicionais de 177 mil 
milhões de EUR, por ano, no período 
2021-2030. As maiores lacunas dizem 
respeito aos investimentos na 
descarbonização de edifícios (eficiência 
energética e fontes de energia renovável 
em pequena escala), em que o capital tem 
de ser canalizado para projetos de natureza 
altamente distribuída. Um dos objetivos do 
subprograma «Energias renováveis, 
eficiência energética e comunidades 
energeticamente sustentáveis» é 
desenvolver a capacidade de 
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financiamento dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e a catalisar 
os investimentos em energias limpas
utilizando igualmente os instrumentos 
financeiros fornecidos no âmbito do 
InvestEU.

desenvolvimento e agregação de projetos, 
ajudando também a absorver 
financiamento dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e a catalisar 
os investimentos em energias renováveis e 
na eficiência energética utilizando 
igualmente os instrumentos financeiros 
fornecidos no âmbito do InvestEU.

Or. en

Alteração 96
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As avaliações de impacto da 
legislação relativa às energias limpas 
estimam que a concretização das metas 
energéticas da União para 2030 exigirá 
investimentos adicionais de 177 mil 
milhões de EUR, por ano, no período 
2021-2030. As maiores lacunas dizem 
respeito aos investimentos na 
descarbonização de edifícios (eficiência 
energética e fontes de energia renovável 
em pequena escala), em que o capital tem 
de ser canalizado para projetos de natureza 
altamente distribuída. Um dos objetivos do 
subprograma «Transição para as energias 
limpas» é desenvolver a capacidade de 
desenvolvimento e agregação de projetos, 
ajudando também a absorver 
financiamento dos Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento e a catalisar 
os investimentos em energias limpas 
utilizando igualmente os instrumentos 
financeiros fornecidos no âmbito do 
InvestEU.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 97
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O programa LIFE tem um elevado 
potencial para apoiar projetos-piloto ou 
para demonstrar ecoinovações e soluções 
assentes na natureza que transportam a 
natureza e características e processos 
naturais para as zonas urbanas e as 
paisagens terrestres e marítimas, gerando 
simultaneamente benefícios sociais e 
económicos. A este título, a coerência com 
os programas de investigação e inovação, 
nomeadamente o Horizonte Europa, bem 
como a promoção de uma elevada 
aceitação dos NCFF que possibilitam a 
conservação da natureza, o 
desenvolvimento de infraestruturas 
verdes, a utilização sustentável dos 
terrenos e as soluções de gestão da 
agricultura, das florestas, dos solos e das 
águas, são de importância decisiva.

Or. en

Alteração 98
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As sinergias com o programa 
Horizonte Europa devem assegurar que, 
durante o processo de planificação 
estratégica da investigação e da inovação 
do Horizonte Europa, são identificados e 
definidos os objetivos da investigação e da 
inovação no que respeita à resposta aos 

(10) As sinergias com o programa 
Horizonte Europa devem assegurar que,
durante o processo de planificação 
estratégica da investigação e da inovação 
do Horizonte Europa, são identificados e 
definidos os objetivos da investigação e da 
inovação no que respeita à resposta aos 
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desafios ambientais, climáticos e 
energéticos que a UE enfrenta. O LIFE 
deve continuar a servir como catalisador 
para a execução da legislação e da política
da UE em matéria de ambiente, de clima e 
de energias limpas, nomeadamente por via 
da adoção e da aplicação dos resultados da 
investigação e da inovação obtidos no 
âmbito do programa Horizonte Europa, 
implementando-os em maior escala quando 
tal possa contribuir para enfrentar questões 
ambientais, climáticas ou de transição para 
as energias limpas. O Conselho Europeu da 
Inovação do programa Horizonte Europa 
pode apoiar a intensificação e a 
comercialização de ideias inovadoras que 
possam resultar da execução de projetos 
LIFE.

desafios ambientais, climáticos e 
energéticos que a UE enfrenta. O LIFE 
deve continuar a servir como catalisador 
para a execução da legislação da UE em 
matéria de ambiente, de clima e de 
energias limpas e da política de 
descarbonização, nomeadamente por via 
da adoção e da aplicação dos resultados da 
investigação e da inovação obtidos no 
âmbito do programa Horizonte Europa, 
nomeadamente nos domínios do 
planeamento urbano integrado e do 
planeamento paisagístico transdisciplinar,
implementando-os em maior escala quando 
tal possa contribuir para enfrentar questões 
ambientais, climáticas, de consumo e 
produção sustentáveis, de segurança 
alimentar ou de transição para as energias 
limpas. O Conselho Europeu da Inovação 
do programa Horizonte Europa pode apoiar 
a intensificação e a comercialização de 
ideias inovadoras que possam resultar da 
execução de projetos LIFE.

Or. en

Alteração 99
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a integração dos 
objetivos ambientais e climáticos noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para alcançar o progresso 
necessário, mediante: o desenvolvimento, o 
ensaio e a reprodução de novas 

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a inclusão e
integração dos objetivos ambientais,
climáticos e de biodiversidade noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para dar resposta aos desafios 
horizontais e sistémicos e às causas 
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abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 
ao acompanhamento e ao reexame das 
políticas; a melhoria do envolvimento das 
partes interessadas; a mobilização de 
investimentos provenientes dos programas 
de investimento da União ou de outras 
fontes de financiamento; o apoio a ações 
para superar os vários obstáculos à 
execução efetiva dos principais planos 
exigidos pela legislação ambiental.

profundas das deficiências na execução, 
conforme identificadas no reexame da 
aplicação da política ambiental, e para
alcançar o progresso necessário, mediante: 
o reforço das capacidades, o 
desenvolvimento, o ensaio e a reprodução 
de novas abordagens; o apoio ao 
desenvolvimento, ao acompanhamento e ao 
reexame das políticas compatíveis, à boa 
governação, à sensibilização e à melhoria 
do envolvimento das partes interessadas, 
nomeadamente as autoridade regionais e 
locais, as ONG, os investigadores e as 
empresas; a mobilização de investimentos 
provenientes dos programas de 
investimento da União ou de outras fontes 
de financiamento; o apoio a ações para 
superar os vários obstáculos à execução 
efetiva da legislação ambiental em vigor.

_________________ _________________

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

Or. en

Alteração 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a integração dos 

(12) O mais recente pacote de reexame 
da aplicação da política ambiental da 
União21 revela a necessidade de progressos 
significativos para se acelerar a execução 
do acervo da União em matéria de 
ambiente e melhorar a integração dos 



AM\1166178PT.docx 33/116 PE629.443v01-00

PT

objetivos ambientais e climáticos noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para alcançar o progresso 
necessário, mediante: o desenvolvimento, o 
ensaio e a reprodução de novas 
abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 
ao acompanhamento e ao reexame das 
políticas; a melhoria do envolvimento das 
partes interessadas; a mobilização de 
investimentos provenientes dos programas 
de investimento da União ou de outras 
fontes de financiamento; o apoio a ações 
para superar os vários obstáculos à 
execução efetiva dos principais planos 
exigidos pela legislação ambiental.

objetivos ambientais e climáticos noutras 
políticas. O programa deve, por 
conseguinte, funcionar como um 
catalisador para alcançar o progresso 
necessário, mediante: o desenvolvimento, o 
ensaio e a reprodução de novas 
abordagens; o apoio ao desenvolvimento, 
ao acompanhamento e ao reexame das 
políticas; a promoção de uma maior 
sensibilização e comunicação; o 
desenvolvimento de uma boa governação;
a melhoria do envolvimento das partes 
interessadas; a mobilização de 
investimentos provenientes dos programas 
de investimento da União ou de outras 
fontes de financiamento; o apoio a ações 
para superar os vários obstáculos à 
execução efetiva dos principais planos 
exigidos pela legislação ambiental.

_________________ _________________

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

21 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões — Reexame da 
aplicação da política ambiental da UE: 
Desafios comuns e combinação de esforços 
para obter melhores resultados 
(COM/2017/063 final).

Or. en

Alteração 101
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade e a degradação do capital 
natural e dos serviços ecossistémicos, 
incluindo nos ecossistemas marinhos e de 
água doce, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 



PE629.443v01-00 34/116 AM\1166178PT.docx

PT

Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
deve acompanhar as suas despesas 
relacionadas com a biodiversidade a fim de 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios nos termos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Devem também ser cumpridos os 
requisitos de acompanhamento constantes 
de outros atos legislativos da União.

à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE.
A União e os Estados-Membros devem
acompanhar sistematicamente as suas 
despesas relacionadas com a 
biodiversidade em todos os instrumentos 
financeiros, tanto numa base ex ante 
como ex post, combinando abordagens 
descendentes e ascendentes, a fim de, 
nomeadamente, cumprir as suas 
obrigações em matéria de apresentação de 
relatórios nos termos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. Devem também ser 
cumpridos os requisitos de 
acompanhamento constantes de outros atos 
legislativos da União.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
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gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

Or. en

Alteração 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
deve acompanhar as suas despesas 
relacionadas com a biodiversidade a fim de 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios nos termos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Devem também ser cumpridos os 
requisitos de acompanhamento constantes 
de outros atos legislativos da União.

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, assim como gerir 
adequadamente a fauna e flora, 
nomeadamente determinadas espécies 
com excesso de população, tais como os 
grandes carnívoros, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 
da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
deve acompanhar as suas despesas 
relacionadas com a biodiversidade a fim de 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios nos termos da 
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Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Devem também ser cumpridos os 
requisitos de acompanhamento constantes 
de outros atos legislativos da União.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

Or. fr

Alteração 103
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 

(13) Suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo nos ecossistemas 
marinhos, requer o apoio ao 
desenvolvimento, à aplicação, à execução e 
à avaliação da legislação e das políticas 
relevantes da União, nomeadamente da 
Estratégia de Biodiversidade da UE até 
202022, da Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho23 e da Diretiva 2009/147/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, bem 
como do Regulamento (UE) n.º 1143/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho25, 
em especial mediante o desenvolvimento 



AM\1166178PT.docx 37/116 PE629.443v01-00

PT

da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em pequena escala 
ou concebidas à medida de contextos 
locais, regionais ou nacionais, incluindo 
abordagens integradas para a execução dos 
quadros de ação prioritários elaborados 
com base na Diretiva 92/43/CEE. A União 
deve acompanhar as suas despesas 
relacionadas com a biodiversidade a fim de 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
apresentação de relatórios nos termos da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Devem também ser cumpridos os 
requisitos de acompanhamento constantes 
de outros atos legislativos da União.

da base de conhecimentos para o 
desenvolvimento e a execução de políticas, 
e mediante o desenvolvimento, o ensaio, a 
demonstração e a aplicação de melhores 
práticas e de soluções em empresas de
pequena escala ou concebidas à medida de 
contextos locais, regionais ou nacionais, 
incluindo abordagens integradas para a 
execução dos quadros de ação prioritários 
elaborados com base na Diretiva 
92/43/CEE. A União deve acompanhar as 
suas despesas relacionadas com a 
biodiversidade a fim de cumprir as suas 
obrigações em matéria de apresentação de 
relatórios nos termos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica. Devem também ser 
cumpridos os requisitos de 
acompanhamento constantes de outros atos 
legislativos da União.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

23 Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 
de maio de 1992, relativa à preservação 
dos habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens (JO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

24 Diretiva 2009/147/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de 
novembro de 2009, relativa à conservação 
das aves selvagens (JO L 20 de 26.1.2010, 
p. 7).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

25 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, relativo à prevenção e 
gestão da introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras (JO L 317 de 
4.11.2014, p. 35).

Or. en

Alteração 104
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode ainda melhorar a 
eficiência desta integração mediante 
projetos estratégicos para a natureza 
dedicados a estimular a execução da 
legislação e da política da União no 
domínio da natureza e biodiversidade, 
incluindo as ações previstas nos quadros de 
ação prioritários desenvolvidos em 
conformidade com a Diretiva 92/43/CEE. 
Os projetos estratégicos para a natureza 
devem apoiar programas de ação nos 
Estados-Membros para a integração de 
objetivos relevantes no domínio da 
natureza e biodiversidade noutras políticas 
e noutros programas de financiamento, 
garantindo, assim, que são mobilizados os 
fundos adequados para a execução destas 
políticas. Os Estados-Membros podem, no 
âmbito dos respetivos planos estratégicos 
para a política agrícola comum, decidir 
utilizar uma determinada parte da sua 
dotação do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural para mobilizar o 
apoio a ações que complementem os 
projetos estratégicos para a natureza 
definidos no presente regulamento.

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode contribuir para a eficiência 
desta integração mediante projetos 
estratégicos para a natureza dedicados a 
estimular a execução da legislação e da 
política da União no domínio da natureza e 
biodiversidade, incluindo as ações 
previstas nos quadros de ação prioritários 
desenvolvidos em conformidade com a 
Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 
estratégicos para a natureza devem apoiar 
programas de ação nos Estados-Membros
para a integração de objetivos relevantes 
no domínio da natureza e biodiversidade 
noutras políticas e noutros programas de 
financiamento, garantindo, assim, que são 
mobilizados os fundos adequados para a 
execução destas políticas. Os Estados-
Membros podem, no âmbito dos respetivos 
planos estratégicos para a política agrícola 
comum, decidir utilizar uma determinada 
parte da sua dotação do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
mobilizar o apoio a ações que 
complementem os projetos estratégicos
para a natureza definidos no presente 
regulamento.

Or. fr
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Alteração 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode ainda melhorar a eficiência 
desta integração mediante projetos 
estratégicos para a natureza dedicados a 
estimular a execução da legislação e da 
política da União no domínio da natureza e 
biodiversidade, incluindo as ações 
previstas nos quadros de ação prioritários 
desenvolvidos em conformidade com a 
Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 
estratégicos para a natureza devem apoiar 
programas de ação nos Estados-Membros 
para a integração de objetivos relevantes 
no domínio da natureza e biodiversidade 
noutras políticas e noutros programas de 
financiamento, garantindo, assim, que são 
mobilizados os fundos adequados para a 
execução destas políticas. Os Estados-
Membros podem, no âmbito dos respetivos 
planos estratégicos para a política agrícola 
comum, decidir utilizar uma determinada 

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades, 
respeitando os objetivos políticos setoriais 
e os critérios de elegibilidade de cada 
fundo definidos pela União, assegurando 
a complementaridade desses 
financiamentos. O programa pode ainda 
melhorar a eficiência desta integração 
mediante projetos estratégicos para a 
natureza dedicados a estimular a execução 
da legislação e da política da União no 
domínio da natureza e biodiversidade, 
incluindo as ações previstas nos quadros de 
ação prioritários desenvolvidos em 
conformidade com a Diretiva 92/43/CEE. 
Os projetos estratégicos para a natureza 
devem apoiar programas de ação nos 
Estados-Membros para a integração de 
objetivos relevantes no domínio da 
natureza e biodiversidade noutras políticas 
e noutros programas de financiamento, 
garantindo, assim, que são mobilizados os 
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parte da sua dotação do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
mobilizar o apoio a ações que 
complementem os projetos estratégicos 
para a natureza definidos no presente 
regulamento.

fundos adequados para a execução destas 
políticas. Os Estados-Membros podem, no 
âmbito dos respetivos planos estratégicos 
da política agrícola comum, decidir utilizar 
uma determinada parte da sua dotação do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural para mobilizar o 
apoio a ações que complementem os 
projetos estratégicos para a natureza 
definidos no presente regulamento, desde 
que os critérios de elegibilidade definidos 
no Regulamento (UE) ../... [Regulamento 
relativo aos planos estratégicos da PAC] e 
completados pelos planos estratégicos 
nacionais da PAC sejam respeitados.

Or. fr

Alteração 106
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades. O 
programa pode ainda melhorar a eficiência 
desta integração mediante projetos 

(14) As recentes avaliações e análises 
(incluindo a revisão intercalar da Estratégia 
de Biodiversidade da UE até 2020 e o 
balanço de qualidade da legislação no 
domínio da natureza) revelam que uma das 
principais causas subjacentes à execução 
insuficiente da legislação em matéria de 
natureza e da estratégia de biodiversidade a 
nível da União é a ausência de 
financiamento adequado. Os principais 
instrumentos de financiamento da União, 
incluindo o [Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo de 
Coesão, o Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia, o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu 
para os Assuntos Marítimos e as Pescas], 
podem contribuir de forma significativa 
para a satisfação destas necessidades, 
desde que todos estes instrumentos de 
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estratégicos para a natureza dedicados a 
estimular a execução da legislação e da 
política da União no domínio da natureza e 
biodiversidade, incluindo as ações 
previstas nos quadros de ação prioritários 
desenvolvidos em conformidade com a 
Diretiva 92/43/CEE. Os projetos 
estratégicos para a natureza devem apoiar 
programas de ação nos Estados-Membros 
para a integração de objetivos relevantes 
no domínio da natureza e biodiversidade 
noutras políticas e noutros programas de 
financiamento, garantindo, assim, que são 
mobilizados os fundos adequados para a 
execução destas políticas. Os Estados-
Membros podem, no âmbito dos respetivos 
planos estratégicos para a política agrícola 
comum, decidir utilizar uma determinada 
parte da sua dotação do Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
mobilizar o apoio a ações que 
complementem os projetos estratégicos 
para a natureza definidos no presente 
regulamento.

financiamento sejam dotados de 
salvaguardas adequadas em matéria de 
sustentabilidade e deem adequadamente 
resposta aos fatores de degradação 
ambiental e das alterações climáticas.
O programa pode ainda melhorar a 
eficiência desta integração mediante 
projetos estratégicos para a natureza 
dedicados a estimular a execução da 
legislação e da política da União no 
domínio da natureza e biodiversidade, 
incluindo as ações previstas nos quadros de 
ação prioritários desenvolvidos em 
conformidade com a Diretiva 92/43/CEE. 
Os projetos estratégicos para a natureza 
devem apoiar programas de ação nos 
Estados-Membros para a integração de 
objetivos relevantes no domínio da 
natureza e biodiversidade noutras políticas 
e noutros programas de financiamento, 
garantindo, assim, que são mobilizados os 
fundos adequados para a execução destas 
políticas. Os Estados-Membros podem, no 
âmbito dos respetivos planos estratégicos 
para a política agrícola comum, decidir 
utilizar uma determinada parte da sua 
dotação do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia e do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural para mobilizar o 
apoio a ações que complementem os 
projetos estratégicos para a natureza 
definidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 107
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As regiões ultraperiféricas da UE 
representam uma parte considerável da 
biodiversidade do mundo (cerca de 20 % 
das lagoas e dos recifes de coral a nível 
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mundial) e suportam, mais do que 
qualquer outra região europeia, os efeitos 
catastróficos e irreversíveis do 
aquecimento global e da erosão da 
biodiversidade. Por conseguinte, as 
regiões ultraperiféricas devem beneficiar 
de um orçamento mínimo específico, 
nomeadamente as regiões ultraperiféricas 
francesas, que foram injustamente 
excluídas pela UE das Diretivas Aves e 
Habitats e que, por conseguinte, não 
beneficiam de um quadro regulamentar 
vinculativo para a proteção das espécies e 
dos habitats, nem de fundos Natura 2000, 
pese embora o facto de constituírem, todas 
elas, centros de biodiversidade a nível 
mundial e de algumas serem classificadas 
— ou encontrarem-se em processo de 
classificação — como sítios do património 
mundial da UNESCO. As regiões 
ultraperiféricas francesas foram 
particularmente discriminadas na 
atribuição dos vários fundos europeus 
para a proteção e o financiamento da 
proteção da biodiversidade nesses 
territórios. Pelo menos 2 % dos 
financiamentos do programa LIFE 
devem, por conseguinte, ser atribuídos às 
regiões ultraperiféricas, a fim de proteger 
a sua biodiversidade inestimável, e pelo 
menos 1 % às regiões ultraperiféricas 
francesas, para compensar os anos de 
financiamentos perdidos.

Or. fr

Alteração 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O regime voluntário para a 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos 

(15) O regime voluntário para a 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos 
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nos territórios europeus ultramarinos 
(BEST) promove a conservação da 
biodiversidade, incluindo da 
biodiversidade marinha, e a utilização 
sustentável dos serviços ecossistémicos, 
incluindo abordagens para a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos baseadas em ecossistemas, nas 
regiões ultraperiféricas e nos países e 
territórios ultramarinos da União. O BEST 
ajudou a chamar a atenção para a 
importância ecológica das regiões 
ultraperiféricas e dos países e territórios 
ultramarinos na conservação da 
biodiversidade global. Nas suas 
declarações ministeriais de 2017 e 2018, os 
países e territórios ultramarinos 
expressaram a sua apreciação por este 
regime de pequenas subvenções dedicadas 
à biodiversidade. É adequado permitir que 
o programa continue a financiar pequenas 
subvenções dedicadas à biodiversidade 
quer nas regiões ultraperiféricas, quer nos 
países e territórios ultramarinos da União.

nos territórios europeus ultramarinos 
(BEST) promove a conservação da 
biodiversidade, incluindo da 
biodiversidade marinha, e a utilização 
sustentável dos serviços ecossistémicos, 
incluindo abordagens por ecossistemas
para a atenuação das alterações climáticas 
e a adaptação aos seus efeitos, nas regiões 
ultraperiféricas e nos países e territórios 
ultramarinos da União. Graças à ação 
preparatória BEST adotada em 2011 e 
aos subsequentes Programas BEST 2.0 e 
BEST RUP, o BEST ajudou a chamar a 
atenção para a importância ecológica das 
regiões ultraperiféricas e dos países e 
territórios ultramarinos e do seu papel 
fundamental na conservação da 
biodiversidade global. Graças ao seu 
apoio, 90 projetos puderam ser 
concretizados, permitindo à União 
Europeia apoiar diretamente os 
intervenientes locais. Os territórios 
ultramarinos europeus comportam 80 % 
da biodiversidade europeia e o estudo de 
impacto da Comissão Europeia estima 
que a necessidade de apoio financeiro 
para ações no terreno desses territórios 
ascenda a 8 milhões de euros por ano. 
Nas suas declarações ministeriais de 2017 
e 2018, os países e territórios ultramarinos 
expressaram a sua apreciação por este 
regime de pequenas subvenções dedicadas 
à biodiversidade. É adequado integrar no 
âmbito do presente programa a iniciativa 
BEST, incluindo o reforço das 
capacidades e a capitalização das ações 
financiadas nas regiões ultraperiféricas e
nos países e territórios ultramarinos da 
União.

Or. fr

Alteração 109
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) O regime voluntário para a 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos 
nos territórios europeus ultramarinos 
(BEST) promove a conservação da 
biodiversidade, incluindo da 
biodiversidade marinha, e a utilização 
sustentável dos serviços ecossistémicos, 
incluindo abordagens para a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos baseadas em ecossistemas, nas 
regiões ultraperiféricas e nos países e 
territórios ultramarinos da União. O BEST 
ajudou a chamar a atenção para a 
importância ecológica das regiões 
ultraperiféricas e dos países e territórios 
ultramarinos na conservação da 
biodiversidade global. Nas suas 
declarações ministeriais de 2017 e 2018, 
os países e territórios ultramarinos 
expressaram a sua apreciação por este 
regime de pequenas subvenções dedicadas 
à biodiversidade. É adequado permitir que 
o programa continue a financiar 
pequenas subvenções dedicadas à 
biodiversidade quer nas regiões 
ultraperiféricas, quer nos países e 
territórios ultramarinos da União.

(15) O regime voluntário para a 
biodiversidade e os serviços ecossistémicos 
nos territórios europeus ultramarinos 
(BEST) promove a conservação da 
biodiversidade, incluindo da 
biodiversidade marinha, e a utilização 
sustentável dos serviços ecossistémicos, 
incluindo abordagens para a atenuação das 
alterações climáticas e a adaptação aos 
seus efeitos baseadas em ecossistemas, nas 
regiões ultraperiféricas e nos países e 
territórios ultramarinos da União, mas 
contribuiu muito pouco e apenas de 
forma marginal para a proteção da 
biodiversidade. Tal não é suficiente para 
lutar contra a erosão da biodiversidade 
nessas regiões. Convém, por conseguinte, 
prossegui-lo mediante a integração no 
programa LIFE e o aumento do respetivo 
orçamento. Este regime não substitui, no 
entanto, as outras dotações do programa 
LIFE destinadas às regiões 
ultraperiféricas.

Or. fr

Alteração 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O programa LIFE deve 
considerar, tal como todos os fundos 
disponíveis da União, a insularidade dos 
seus territórios, para além da sua 
pertença aos territórios ultramarinos da 
União, bem como os problemas que 
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possam acarretar. Diversos estudos 
demonstram que as alterações climáticas 
afetarão em particular os territórios 
insulares, sobretudo devido ao aumento 
do nível do mar e dos oceanos, assim 
como o Mediterrâneo enfrenta também os 
desafios do aumento do nível do mar e da 
acidificação devido à captação do carbono 
presente na atmosfera.

Or. es

Alteração 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Durante o verão de 2018 
ocorreram no Mediterrâneo fenómenos 
atmosféricos extremos com características 
de tempestades tropicais fortes. Os danos 
causados são de extrema gravidade, 
chegando a implicar, inclusive, a perda de 
vidas humanas. Estes acontecimentos, 
além de exigirem a aplicação de fundos 
extraordinários por motivo de catástrofe, 
devem ter uma abordagem holística no 
quadro da estratégia da UE para a 
adaptação às alterações climáticas.

Or. es

Alteração 112
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A promoção da economia circular 
requer uma mudança de mentalidades na 

(16) A promoção da economia circular 
requer uma mudança de mentalidades na 
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forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
circular mediante o apoio financeiro 
direcionado para uma variedade de 
intervenientes (empresas, autoridades 
públicas e consumidores), essencialmente 
por via da aplicação, do desenvolvimento e 
da reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida 
dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a execução de planos de gestão e 
prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 
execução da estratégia para os plásticos, é 
possível tomar medidas para resolver, 
nomeadamente, o problema do lixo 
marinho.

forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
circular mediante o apoio financeiro 
direcionado para uma variedade de 
intervenientes (empresas, autoridades 
públicas e consumidores), essencialmente 
por via da aplicação, do desenvolvimento e 
da reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida 
dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a execução de planos de gestão e 
prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 
execução da estratégia para os plásticos, é 
possível tomar medidas para aumentar a 
quota da reciclagem de resíduos plásticos 
e para resolver, nomeadamente, o 
problema do lixo marinho, que constitui 
atualmente uma premente emergência 
ecológica.

Or. fr

Alteração 113
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A promoção da economia circular 
requer uma mudança de mentalidades na 
forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
circular mediante o apoio financeiro 
direcionado para uma variedade de 
intervenientes (empresas, autoridades 
públicas e consumidores), essencialmente 
por via da aplicação, do desenvolvimento e 
da reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida

(16) A promoção de uma economia 
eficiente em termos de recursos e circular 
requer uma mudança de mentalidades na 
forma de conceber, produzir, consumir e 
eliminar materiais e produtos, incluindo os 
plásticos. O programa deve contribuir para 
a transição para um modelo de economia 
eficiente em termos de recursos e circular 
mediante o apoio financeiro direcionado 
para uma variedade de intervenientes 
(empresas, organizações da sociedade 
civil, autoridades públicas e 
consumidores), essencialmente por via da 
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dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a execução de planos de gestão e 
prevenção de resíduos. Mediante o apoio à 
execução da estratégia para os plásticos, é 
possível tomar medidas para resolver, 
nomeadamente, o problema do lixo 
marinho.

aplicação, do desenvolvimento e da 
reprodução de melhores tecnologias, 
práticas e soluções concebidas à medida 
dos contextos locais, regionais ou 
nacionais, incluindo abordagens integradas 
para a aplicação da hierarquia de resíduos 
e a execução de planos sustentáveis de 
gestão e prevenção de resíduos. Mediante o 
apoio à execução da estratégia para os 
plásticos, é possível tomar medidas para 
resolver, nomeadamente, o problema do 
lixo marinho e do lixo nos cursos de água 
doce.

Or. en

Alteração 114
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Um elevado nível de proteção 
ambiental é fundamental para a saúde e o 
bem-estar dos cidadãos da UE. O 
programa deve apoiar os objetivos da 
União de produzir e utilizar produtos 
químicos de formas que minimizem os 
principais efeitos nocivos para a saúde 
humana e o ambiente e de conceber uma 
estratégia da União para um ambiente 
não tóxico. O programa deve ainda apoiar 
atividades destinadas a facilitar a 
aplicação da Diretiva 2002/49/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
(Diretiva relativa ao ruído), a fim de 
alcançar níveis de ruído que não 
impliquem efeitos negativos nem riscos 
significativos para a saúde humana.

Or. en
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Alteração 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová, Damiano 
Zoffoli

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional. Estes esforços para 
melhorar a qualidade do ar devem ser 
consentâneos com os requisitos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e a necessidade de, a longo 
prazo, descarbonizar a economia 
europeia, substituindo gradualmente a 
infraestrutura energética baseada em 
fontes fósseis por infraestruturas assentes 
em fontes renováveis, sempre que 
tecnicamente possível.

_________________ _________________

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 



AM\1166178PT.docx 49/116 PE629.443v01-00

PT

17.12.2016, p. 1). 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 116
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam, ainda 
que os estudos efetuados nos grandes 
aglomerados demonstrem frequentemente 
uma estagnação ou mesmo um aumento 
da poluição atmosférica. A Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho26 sublinha o papel que o 
financiamento da União pode desempenhar 
na concretização dos objetivos em matéria 
de ar limpo. Como tal, o programa deve 
apoiar projetos, incluindo projetos 
integrados estratégicos, que tenham 
potencial para mobilizar fundos públicos e 
privados, sejam exemplos de melhores 
práticas e catalisadores para a execução de 
planos de qualidade do ar e de legislação a 
nível local, regional, multirregional, 
nacional e transnacional.

_________________ _________________

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).
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Or. fr

Alteração 117
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos, 
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional. O programa deve financiar 
prioritariamente as medidas que sejam 
úteis para lutar simultaneamente contra 
as alterações climáticas e a degradação da 
qualidade do ar.

_________________ _________________

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

Or. fr
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Alteração 118
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana. A 
consciencialização pública relativamente à 
poluição do ar é elevada e os cidadãos 
esperam que as autoridades ajam. A 
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho26 sublinha o papel 
que o financiamento da União pode 
desempenhar na concretização dos 
objetivos em matéria de ar limpo. Como 
tal, o programa deve apoiar projetos,
incluindo projetos integrados estratégicos, 
que tenham potencial para mobilizar 
fundos públicos e privados, sejam 
exemplos de melhores práticas e 
catalisadores para a execução de planos de 
qualidade do ar e de legislação a nível 
local, regional, multirregional, nacional e 
transnacional.

(17) O objetivo a longo prazo da União, 
relativamente à política do ar, é atingir 
níveis de qualidade do ar que não causem 
impactos negativos significativos nem 
riscos para a saúde humana, o ambiente e a 
biodiversidade. A consciencialização 
pública relativamente à poluição do ar é 
elevada e os cidadãos esperam que as 
autoridades ajam. A Diretiva (UE) 
2016/2284 do Parlamento Europeu e do 
Conselho26 sublinha o papel que o 
financiamento da União pode desempenhar 
na concretização dos objetivos em matéria 
de ar limpo. Como tal, o programa deve 
apoiar projetos, incluindo projetos 
integrados estratégicos, que tenham 
potencial para mobilizar fundos públicos e 
privados, sejam exemplos de melhores 
práticas e catalisadores para a execução de 
planos de qualidade do ar e de legislação a 
nível local, regional, multirregional, 
nacional e transnacional.

_________________ _________________

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

26 Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro 
de 2016, relativa à redução das emissões 
nacionais de certos poluentes atmosféricos, 
que altera a Diretiva 2003/35/CE e revoga 
a Diretiva 2001/81/CE (JO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová
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Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Deve ser dada especial atenção à 
promoção do abandono das fontes de 
poluição atmosférica, em especial dos 
equipamentos para aquecimento 
doméstico e centrais elétricas com base 
em combustíveis fósseis. Para resolver o 
problema da poluição atmosférica, 
deverão concentrar-se os esforços na 
transição para fontes de energia 
renováveis, favorecendo, deste modo, uma 
perspetiva de longo prazo.

Or. en

Justificação

Na UE, o aquecimento doméstico baseado no carvão é uma fonte importante de poluição 
atmosférica e tem impactos nocivos na saúde dos cidadãos. Sempre que tecnicamente viável, 
a mudança para fontes de energia renováveis deve ser incentivada, em consonância com as 
metas de descarbonização para o setor da construção, conforme previsto na Diretiva relativa 
ao desempenho energético dos edifícios.

Alteração 120
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2000/60/CE estabeleceu 
um quadro para a proteção das águas de 
superfície, das águas costeiras, das águas 
de transição e das águas subterrâneas da 
União. Os objetivos da diretiva são 
apoiados pela matriz destinada a preservar 
os recursos hídricos da Europa27, que apela 
para uma melhor aplicação e maior 
integração dos objetivos da política da 
água noutras áreas de intervenção. O 
programa deve, por conseguinte, apoiar 
projetos que contribuam para a aplicação 

(18) A Diretiva 2000/60/CE estabeleceu 
um quadro para a proteção das águas de 
superfície, das águas costeiras, das águas 
de transição e das águas subterrâneas da 
União. A este respeito, é necessário um 
estudo exaustivo e independente para 
determinar o impacto da fraturação 
hidráulica para obtenção de petróleo
nessas águas. Os objetivos da diretiva são 
apoiados pela matriz destinada a preservar 
os recursos hídricos da Europa27, que apela 
para uma melhor aplicação e maior 
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efetiva da Diretiva 2000/60/CE e de outra 
legislação da União em matéria de água 
que contribua para alcançar um bom estado 
das massas de água da União, mediante a 
aplicação, o desenvolvimento e a 
reprodução de melhores práticas, bem 
como pela mobilização de ações 
complementares ao abrigo de outros 
programas ou fontes de financiamento da 
União.

integração dos objetivos da política da 
água noutras áreas de intervenção. O 
programa deve, por conseguinte, apoiar 
projetos que contribuam para a aplicação 
efetiva da Diretiva 2000/60/CE e de outra 
legislação da União em matéria de água 
que contribua para alcançar um bom estado 
das massas de água da União, mediante a 
aplicação, o desenvolvimento e a 
reprodução de melhores práticas, bem 
como pela mobilização de ações 
complementares ao abrigo de outros 
programas ou fontes de financiamento da 
União.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Alteração 121
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Diretiva 2000/60/CE estabeleceu 
um quadro para a proteção das águas de 
superfície, das águas costeiras, das águas 
de transição e das águas subterrâneas da 
União. Os objetivos da diretiva são 
apoiados pela matriz destinada a preservar 
os recursos hídricos da Europa27, que apela 
para uma melhor aplicação e maior 
integração dos objetivos da política da 
água noutras áreas de intervenção. O 
programa deve, por conseguinte, apoiar 
projetos que contribuam para a aplicação 
efetiva da Diretiva 2000/60/CE e de outra 
legislação da União em matéria de água 
que contribua para alcançar um bom estado 
das massas de água da União, mediante a 
aplicação, o desenvolvimento e a 
reprodução de melhores práticas, bem 

(18) A Diretiva 2000/60/CE estabeleceu 
um quadro para a proteção das águas de 
superfície, das águas costeiras, das águas 
de transição e das águas subterrâneas da 
União. Os objetivos da diretiva são 
apoiados pela matriz destinada a preservar 
os recursos hídricos da Europa27, que apela 
para uma melhor aplicação e maior 
integração dos objetivos da política da 
água noutras áreas de intervenção. O 
programa deve, por conseguinte, apoiar 
projetos que reforcem a integridade dos 
recursos hídricos e contribuam para a 
aplicação efetiva da Diretiva 2000/60/CE e 
de outra legislação da União em matéria de 
água que contribua para alcançar um bom 
estado das massas de água da União, 
mediante a aplicação, o desenvolvimento e 
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como pela mobilização de ações 
complementares ao abrigo de outros 
programas ou fontes de financiamento da 
União.

a reprodução de melhores práticas, bem 
como pela mobilização de ações 
complementares ao abrigo de outros 
programas ou fontes de financiamento da 
União.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Alteração 122
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A política agrícola comum 
desempenha um papel decisivo na 
consecução dos objetivos da União em 
matéria de ambiente, biodiversidade, 
clima e sustentabilidade. Apesar das 
firmes exigências de intervenientes 
fundamentais, incluindo a plataforma 
REFIT, a Comissão Europeia não 
realizou uma avaliação sistémica, «um 
balanço de qualidade», da PAC. Contudo, 
um estudo recente com base em dados28-A, 
que segue os princípios da Comissão 
Europeia para uma melhor legislação, 
demonstra claramente que o compromisso 
ambiental da PAC é insuficiente para 
deter o declínio da biodiversidade ou a 
degradação ambiental e que a PAC 
também não contempla adequadamente 
os ODS. A PAC, na sua forma atual, não 
proporcionará serviços ecossistémicos 
adequados na UE e não conseguirá dar 
resposta aos desafios das alterações 
climáticas.
As sinergias com a PAC assegurarão que 
esta, na sequência de uma reforma 
abrangente, consiga dar uma melhor 
resposta aos desafios atuais, que os 
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recursos se afastem dos pagamentos 
diretos, que não são eficientes nem se 
justificam plenamente, e que os 
agricultores que assumam um 
compromisso com as práticas de 
agricultura sustentável e contribuam 
ativamente para os objetivos em matéria 
de biodiversidade e ambiente, 
nomeadamente por via da gestão dos 
sítios Natura 2000, dos regimes ecológicos 
e da agricultura biológica, sejam melhor 
recompensados.

_________________

28-A G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. 
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, 
e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for 
purpose? An evidence based fitness-check 
assessment [Será a PAC adequada à sua 
finalidade? Uma avaliação da qualidade 
assente em dados]. Leipzig, German 
Centre for Integrative Biodiversity 
Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Or. en

Alteração 123
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) O atual estado de conservação dos 
sítios Natura 2000 em terrenos agrícolas é 
extremamente baixo, o que indica que 
estas zonas carecem ainda de proteção.

Os atuais pagamentos da PAC para as 
zonas Natura 2000 constituem o modo 
mais eficiente de preservar a 
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biodiversidade nas zonas agrícolas28-A. No 
entanto, esses pagamentos são 
insuficientes e não refletem o seu elevado 
valor para a sociedade. Por conseguinte, a 
fim de incentivar a proteção ambiental 
destas áreas, os pagamentos da PAC para 
as zonas Natura 2000 devem ser 
reforçados.

_________________

28-A G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. 
Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, 
e Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for 
purpose? An evidence based fitness-check 
assessment [Será a PAC adequada à sua 
finalidade? Uma avaliação da qualidade 
assente em dados]. Leipzig, German 
Centre for Integrative Biodiversity 
Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. 

Or. en

Alteração 124
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas 
conexas requer a participação da
sociedade civil através da sensibilização 
pública, da participação dos 
consumidores e do alargamento da 
participação das partes interessadas, 
incluindo as organizações não-
governamentais, no processo de consulta 
relativo às políticas e na execução das 

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, biodiversidade e
alterações climáticas e a transição para 
uma sociedade com emissões líquidas 
nulas requerem uma abordagem a vários 
níveis com procedimentos robustos e 
assentes em dados e um compromisso 
mais alargado, incluindo as autoridades 
locais e regionais e a sociedade civil, na 
preparação e na execução das políticas e 
na sensibilização do público. A ação das 
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mesmas. organizações não governamentais (ONG) 
e das redes de entidades sem fins 
lucrativos que prosseguem objetivos de 
interesse geral para a União, ativas 
fundamentalmente no domínio do 
ambiente e da ação climática, deve, deste 
modo, receber um apoio maior ao abrigo 
do presente programa. Os projetos de 
ação normalizados são especialmente 
importantes neste contexto, pelo que os 
aspetos técnicos, incluindo o número 
mínimo total de projetos, devem ser 
fixados de modo que permita uma boa 
participação das ONG no programa.

Or. en

Alteração 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, 
inclusivamente através de uma estratégia 
de comunicação que tenha em conta os 
novos meios de comunicação e as redes 
sociais, que promova o aumento da 
participação dos consumidores e o
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

Or. en

Justificação

É importante explicitar a necessidade da comunicação moderna.
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Alteração 126
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
não será bem-sucedida sem o apoio e a 
plena participação da sociedade civil. Tal 
desiderato pode ser cumprido através da 
sensibilização pública, da participação dos 
consumidores e do alargamento da 
participação das partes interessadas, 
incluindo as organizações não-
governamentais, no processo de consulta 
relativo às políticas e na execução das 
mesmas.

Or. en

Alteração 127
György Hölvényi

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, igrejas e 
comunidades religiosas, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.
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Or. hu

Alteração 128
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 
alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
das mesmas.

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer o aumento da sensibilização 
pública, da participação dos consumidores 
e da participação das partes interessadas, 
em particular as organizações da 
sociedade civil, as Igrejas e associações 
ou comunidades religiosas, no processo de 
consulta relativo às políticas e na execução 
e avaliação das mesmas.

Or. it

Justificação

A alteração proposta visa reconhecer o papel-chave desenvolvido pelas Igrejas e associações 
ou comunidades religiosas no domínio das políticas ambientais. A alteração visa também 
aplicar o artigo 17.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, o qual requer a distinção 
entre essas entidades e as da sociedade civil.

Alteração 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação da sociedade civil 
através da sensibilização pública, da 
participação dos consumidores e do 

(20) A melhoria da governação em 
matéria de ambiente, alterações climáticas 
e transição para as energias limpas conexas 
requer a participação e o empenho da 
sociedade civil e dos intervenientes 
socioprofissionais, dos parceiros e dos 
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alargamento da participação das partes 
interessadas, incluindo as organizações 
não-governamentais, no processo de 
consulta relativo às políticas e na 
execução das mesmas.

eleitos locais através da sensibilização 
pública, da participação dos consumidores 
e do alargamento da participação das partes 
interessadas.

Or. fr

Alteração 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O programa deve acompanhar os 
intervenientes e os territórios no reforço 
da sua capacidade de resiliência, 
apoiando o desenvolvimento e a aplicação 
de estratégias locais e regionais para a 
adaptação dos espaços litorais às 
alterações climáticas.

Or. fr

Alteração 131
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Embora a melhoria da governação, 
a todos os níveis, deva ser um objetivo 
transversal para todos os subprogramas do 
programa, este deve apoiar o 
desenvolvimento e a execução da 
legislação horizontal em matéria de 
governação ambiental, incluindo a 
legislação que aplica a Convenção da 
Comissão Económica das Nações Unidas 

(21) Embora a melhoria da governação, 
a todos os níveis, deva ser um objetivo 
transversal para todos os subprogramas do 
programa, este deve apoiar o 
desenvolvimento, a execução e o efetivo 
cumprimento e aplicação do acervo em 
matéria de ambiente e clima, em especial
da legislação horizontal em matéria de 
governação ambiental, incluindo a 
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para a Europa (UNECE) sobre o acesso à 
informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à 
justiça em matéria de ambiente29.

legislação que aplica a Convenção da 
Comissão Económica das Nações Unidas 
para a Europa (UNECE) sobre o acesso à 
informação, participação do público no 
processo de tomada de decisão e acesso à 
justiça em matéria de ambiente29, 29-A, 
também no que respeita ao Comité de 
Avaliação do Cumprimento da Convenção 
de Aarhus.
O programa deve, em especial, apoiar o 
desenvolvimento de plataformas de 
cooperação e o intercâmbio de boas 
práticas para o efetivo cumprimento e 
aplicação das políticas e da legislação em 
matéria de ambiente e clima, 
nomeadamente programas de formação 
para os juízes e procuradores, bem como 
atividades de sensibilização no que 
respeita ao acesso às informações e à 
justiça em matéria de ambiente.

_________________ _________________

29 JO L 124 de 17.5.2005, p. 4. 29 JO L 124 de 17.5.2005, p. 4.

29-A JO L 264 de 25.9.2006, pp. 13-19.

Or. en

Alteração 132
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a 
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 

(22) O programa LIFE deve preparar e 
apoiar os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, assente 
em energias renováveis, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas mediante 
a experimentação de novas oportunidades 
de negócio, a atualização de competências 
profissionais, a facilitação do acesso dos
consumidores a produtos e serviços 
sustentáveis, o envolvimento e a 
capacitação de agentes influentes e a 
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métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

experimentação de novos métodos para 
adaptar os processos e o cenário 
empresarial existentes. Para incentivar o 
mercado a adotar mais amplamente 
soluções sustentáveis, deverá promover-se 
a aceitação pública geral e a participação 
dos consumidores. No subprograma 
Transição para as energias limpas, os 
setores de consumo final pertinentes em 
matéria de eficiência energética, como os 
edifícios, os serviços, a indústria e os 
transportes, devem ser incluídos, bem 
como a integração das energias 
renováveis nesses setores.

Or. en

Alteração 133
Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a 
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, assente 
em energias renováveis, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas mediante 
a experimentação de novas oportunidades 
de negócio, a atualização de competências 
profissionais, a facilitação do acesso dos 
consumidores a produtos e serviços 
sustentáveis, o envolvimento e a 
capacitação de agentes influentes e a 
experimentação de novos métodos para 
adaptar os processos e o cenário 
empresarial existentes. Para incentivar o 
mercado a adotar mais amplamente 
soluções sustentáveis, deverá promover-se 
a aceitação pública geral e a participação 
dos consumidores. Os setores de consumo 
final, como os edifícios, os serviços, a 
indústria e os transportes, devem ser 
incluídos no subprograma Transição para 
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as energias limpas a fim de contribuir 
para a eficiência energética e a utilização 
de energias renováveis.

Or. en

Alteração 134
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a 
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a 
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores. Deve 
também incluir um esforço a nível da 
União, tanto do lado da produção como 
do consumo, de promoção de uma dieta
mais amiga do clima de base vegetariana 
e uma redução, em paralelo, da produção 
e do consumo de carne.

Or. en

Alteração 135
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas mediante a experimentação de 
novas oportunidades de negócio, a
atualização de competências profissionais, 
a facilitação do acesso dos consumidores a 
produtos e serviços sustentáveis, o 
envolvimento e a capacitação de agentes 
influentes e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá 
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

(22) O programa deve preparar e apoiar 
os intervenientes do mercado para a 
transição para uma economia sustentável, 
circular, eficiente em termos de recursos e 
de energia, com emissões líquidas nulas e 
resistente às alterações climáticas mediante 
a experimentação de novas oportunidades 
de negócio, a atualização de competências 
profissionais, a facilitação do acesso dos 
consumidores a produtos e serviços 
sustentáveis e a experimentação de novos 
métodos para adaptar os processos e o 
cenário empresarial existentes. Para 
incentivar o mercado a adotar mais 
amplamente soluções sustentáveis, deverá
promover-se a aceitação pública geral e a 
participação dos consumidores.

Or. en

Alteração 136
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A nível da União, os grandes 
investimentos em ações ambientais e 
climáticas são financiados 
maioritariamente pelos grandes programas 
de financiamento da União (integração). 
No contexto do seu papel catalisador, os 
projetos integrados estratégicos e os 
projetos estratégicos para a natureza a 
desenvolver ao abrigo do programa devem 
mobilizar oportunidades de financiamento 
oferecidas por estes programas financeiros 
e por outras fontes de financiamento como, 

(23) A nível da União, os grandes 
investimentos em ações ambientais e 
climáticas são financiados 
maioritariamente pelos grandes programas 
de financiamento da União.
É, portanto, fundamental intensificar os 
esforços de integração, para assegurar a 
sustentabilidade, a biodiversidade e a 
resistência às alterações climáticas nos 
outros programas de financiamento da 
União e para dotar todos os instrumentos 
da UE de salvaguardas em matéria de 
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por exemplo, os fundos nacionais, e criar 
sinergias.

sustentabilidade. A Comissão deve ter 
competência para adotar uma 
metodologia comum e para tomar 
medidas eficazes para garantir que os 
projetos LIFE não sejam negativamente 
afetados por outros programas e outras 
políticas da União. No contexto do seu 
papel catalisador, os projetos integrados 
estratégicos e os projetos estratégicos para 
a natureza a desenvolver ao abrigo do 
programa devem mobilizar oportunidades 
de financiamento oferecidas por estes 
programas financeiros e por outras fontes 
de financiamento como, por exemplo, os 
fundos nacionais, e criar sinergias.

Or. en

Alteração 137
Mr Stanislav Polčák

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A nível da União, os grandes 
investimentos em ações ambientais e 
climáticas são financiados 
maioritariamente pelos grandes programas 
de financiamento da União (integração). 
No contexto do seu papel catalisador, os 
projetos integrados estratégicos e os 
projetos estratégicos para a natureza a 
desenvolver ao abrigo do programa devem 
mobilizar oportunidades de financiamento 
oferecidas por estes programas financeiros 
e por outras fontes de financiamento como, 
por exemplo, os fundos nacionais, e criar 
sinergias.

(23) A nível da União, os grandes 
investimentos em ações ambientais e 
climáticas são financiados 
maioritariamente pelos grandes programas 
de financiamento da União (integração). 
No contexto do seu papel catalisador, os 
projetos integrados estratégicos e os 
projetos estratégicos para a natureza a 
desenvolver ao abrigo do programa devem 
mobilizar oportunidades de financiamento , 
respeitando, ao mesmo tempo, o princípio 
do equilíbrio geográfico, oferecidas por 
estes programas financeiros e por outras 
fontes de financiamento como, por 
exemplo, os fundos nacionais, e criar 
sinergias.

Or. cs

Alteração 138
Benedek Jávor
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O sucesso dos projetos integrados 
estratégicos e dos projetos estratégicos 
para a natureza depende da estreita 
cooperação entre as autoridades 
nacionais, regionais e locais e os 
intervenientes não estatais afetados pelos 
objetivos do programa LIFE. Por 
conseguinte, importa aplicar os princípios 
da transparência e da divulgação das 
decisões relativas ao desenvolvimento, à 
execução, à avaliação e ao 
acompanhamento dos projetos, em 
particular se o programa for executado
em sinergia com outras fontes de 
financiamento.

Or. en

Alteração 139
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Dado que a União Europeia 
abrange várias regiões, os desafios 
relacionados com os subprogramas do 
LIFE, nomeadamente a correta gestão 
dos sítios Natura 2000, assim como o 
combate aos impactos e às 
vulnerabilidades das alterações 
climáticas, variam frequentemente, devido 
a características e fatores naturais e 
biogeográficos. As zonas que atravessam 
as fronteiras dos Estados-Membros com 
características semelhantes podem 
trabalhar melhor no sentido de alcançar 
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os objetivos do presente programa se 
trabalharem em conjunto a nível regional, 
por meio de soluções adaptadas às suas 
necessidades específicas, aplicando as 
regiões e delimitações biogeográficas 
enquanto princípio orientador.

Or. en

Alteração 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com 61 % da dotação 
financeira global do mesmo para objetivos 
climáticos. As medidas pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reanalisadas no 
contexto dos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

(24) Tendo em conta as medidas 
adotadas, o estado atual de 
desenvolvimento da ciência e face às
alterações climáticas, em consonância com 
os compromissos da União para aplicar o 
Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente programa contribuirá 
para a integração da ação climática e para a 
consecução da meta global que consiste em 
canalizar 25 % das despesas constantes do 
orçamento da UE para apoiar objetivos 
climáticos. As medidas ao abrigo do 
presente programa deverão contribuir com 
61 % da dotação financeira global do 
mesmo para objetivos climáticos. As 
medidas pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa e serão reavaliadas 
regularmente com base nos dados das 
investigações científicas na matéria que 
sejam necessárias para avaliar a 
pertinência de tal política.

Or. fr

Alteração 141
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com 61 % da dotação 
financeira global do mesmo para objetivos 
climáticos. As medidas pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reanalisadas no 
contexto dos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

(24) A luta contra as alterações 
climáticas constitui um dos mais 
importantes desafios mundiais, ao qual é 
imperativo dar uma resposta coordenada 
e ambiciosa. Em consonância com os 
compromissos da União para aplicar o 
Acordo de Paris e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, o presente programa contribuirá 
para a integração da ação climática e para a 
consecução da meta global que consiste em 
canalizar 25 % das despesas constantes do 
orçamento da UE para apoiar objetivos 
climáticos. As medidas ao abrigo do 
presente programa deverão contribuir com 
61 % da dotação financeira global do 
mesmo para objetivos climáticos. As 
medidas pertinentes serão identificadas 
durante a preparação e a execução do 
programa e reanalisadas no contexto dos 
processos de avaliação e de revisão 
pertinentes.

Or. en

Alteração 142
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(24) Refletindo a importância da luta 
contra as alterações climáticas, em 
consonância com os compromissos da 
União para aplicar o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
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das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 25 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com 61 % da dotação 
financeira global do mesmo para objetivos 
climáticos. As medidas pertinentes serão 
identificadas durante a preparação e a 
execução do programa e reanalisadas no 
contexto dos processos de avaliação e de 
revisão pertinentes.

das Nações Unidas, o presente programa 
contribuirá para a integração da ação 
climática e para a consecução da meta 
global que consiste em canalizar 50 % das 
despesas constantes do orçamento da UE 
para apoiar objetivos climáticos. As 
medidas ao abrigo do presente programa 
deverão contribuir com, pelo menos, 61 % 
da dotação financeira global do mesmo 
para objetivos climáticos. As medidas 
pertinentes serão identificadas durante a 
preparação e a execução do programa e 
reanalisadas no contexto dos processos de 
avaliação e de revisão pertinentes.

Or. en

Alteração 143
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta o artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. Cumpre 
também aumentar significativamente o 
financiamento do programa LIFE 
destinado a essas regiões, que não reflete 
a realidade das necessidades e a urgência 
no que se refere à realização dos objetivos 
do presente regulamento, a saber, a 
transição para uma economia limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas, incluindo a transição para as 
energias limpas, para a proteção e a 
melhoria da qualidade do ambiente e para 
se suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo deste modo 
para o desenvolvimento sustentável. As 
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políticas da União, além das relacionadas 
com o ambiente, o clima e a transição para 
as energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Alteração 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. O 
financiamento concedido a estas regiões 
ao abrigo do programa LIFE deve, por 
conseguinte, ser reforçado 
significativamente, dado que atualmente 
não reflete a efetiva necessidade e 
urgência de alcançar os objetivos do 
presente regulamento, em especial: 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, 
energeticamente eficiente, hipocarbónica 
e resistente às alterações climáticas, 
incluindo pela transição para as energias 
limpas, para a proteção e a melhoria da 
qualidade do ambiente e para suster e 
inverter a perda de biodiversidade, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável. As políticas 
da União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.
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_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Alteração 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta o artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As regiões 
ultraperiféricas e os países e territórios 
ultramarinos dos Estados-Membros da 
União Europeia devem igualmente ser 
associados à ação do programa dedicada 
à biodiversidade na sequência da 
integração do regime BEST no programa 
LIFE. As políticas da União, além das 
relacionadas com o ambiente, o clima e a 
transição para as energias limpas 
relevantes, devem ser também tidas em 
consideração.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Alteração 146
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta o artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões, em especial em 
matéria de poluição dos mares e oceanos. 
As políticas da União, além das 
relacionadas com o ambiente, o clima e a 
transição para as energias limpas 
relevantes, devem ser também tidas em 
consideração.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. fr

Alteração 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima, a economia circular e a 
transição para as energias limpas 
relevantes, devem ser também tidas em 
consideração.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en
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Alteração 148
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a transição para as 
energias limpas relevantes, devem ser 
também tidas em consideração.

(25) Durante a execução do programa, 
deve ser dada a devida atenção à estratégia 
para as regiões ultraperiféricas30, tendo em 
conta artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
e as necessidades e vulnerabilidades 
específicas destas regiões. As políticas da 
União, além das relacionadas com o 
ambiente, o clima e a descarbonização
relevantes, devem ser também tidas em 
consideração.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final.

Or. en

Alteração 149
Benedek Jávor

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) No sentido de apoiar a aplicação do 
programa, a Comissão deve colaborar com 
os pontos de contacto nacionais do 
programa, organizar seminários e sessões 
de trabalho, publicar listas de projetos 
financiados no âmbito do programa ou 
realizar outras atividades para divulgar 
resultados de projetos e facilitar o 
intercâmbio de experiências, 
conhecimentos e melhores práticas, bem 
como a reprodução de resultados de 
projetos em toda a União. Estas atividades 

(26) No sentido de apoiar a aplicação do 
programa, a Comissão deve colaborar com 
os pontos de contacto nacionais do 
programa, incluindo na criação de uma 
rede de aconselhamento a nível local para 
facilitar o desenvolvimento de projetos de 
elevado valor acrescentado e impacto 
político e para garantir a prestação de 
informações sobre o financiamento 
complementar, a transferibilidade dos 
projetos e a sustentabilidade a longo 
prazo, organizar seminários e sessões de 
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devem visar particularmente Estados-
Membros com uma baixa taxa de utilização 
de fundos e facilitar a comunicação e a 
cooperação entre os beneficiários de 
projetos, os candidatos ou as partes 
interessadas de projetos concluídos e em 
curso no mesmo domínio.

trabalho, publicar listas de projetos 
financiados no âmbito do programa ou 
realizar outras atividades para divulgar 
resultados de projetos e facilitar o 
intercâmbio de experiências, 
conhecimentos e melhores práticas, bem 
como a reprodução de resultados de 
projetos em toda a União. Estas atividades 
devem visar particularmente Estados-
Membros com uma baixa taxa de utilização 
de fundos e facilitar a comunicação e a 
cooperação entre os beneficiários de 
projetos, os candidatos ou as partes 
interessadas de projetos concluídos e em 
curso no mesmo domínio.

Or. en

Alteração 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Rede Europeia para a 
Implementação e Execução da Legislação 
Ambiental (IMPEL), a Rede Europeia de 
Procuradores para o Meio Ambiente 
(ENPE) e o Fórum da União Europeia de 
Juízes para o Meio Ambiente (EUFJE) 
foram criados para facilitar a colaboração 
entre os Estados-Membros e desempenham 
um papel único na execução da legislação 
ambiental da União. Constituem um 
contributo substancial para o reforço da 
coerência na aplicação e na execução da 
legislação ambiental da União em todo o 
seu território, evitando distorções de 
concorrência, contribuem para melhorar a 
qualidade das inspeções ambientais e dos 
mecanismos de aplicação da lei através de 
um sistema de redes, quer a nível da União, 
quer a nível dos Estados-Membros, e 
proporcionam o intercâmbio de 
informações e de experiências a diferentes 

(27) A Rede Europeia para a 
Implementação e Execução da Legislação 
Ambiental (IMPEL), a Rede Europeia de 
Procuradores para o Meio Ambiente 
(ENPE) e o Fórum da União Europeia de 
Juízes para o Meio Ambiente (EUFJE) 
foram criados para facilitar a colaboração 
entre os Estados-Membros e desempenham 
um papel único na execução da legislação 
ambiental da União. Constituem um 
contributo substancial para o reforço da 
coerência na aplicação e na execução da 
legislação ambiental da União em todo o 
seu território, evitando distorções de 
concorrência, contribuem para melhorar a 
qualidade das inspeções ambientais e dos 
mecanismos de aplicação da lei através de 
um sistema de redes, quer a nível da União, 
quer a nível dos Estados-Membros, e 
proporcionam o intercâmbio de 
informações e de experiências a diferentes 
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níveis administrativos, assim como através 
de formação e debates aprofundados sobre 
questões ambientais e aspetos relacionados 
com a execução, incluindo processos de 
acompanhamento e de autorização. Tendo 
em vista o seu contributo para os objetivos 
do programa, é adequado autorizar a 
concessão de subvenções à IMPEL, à 
ENPE e ao EUFJE sem convite à 
apresentação de propostas, de forma a 
continuar a prestar apoio às atividades 
destas associações. Além disso, poderá não 
haver necessidade de convite nos termos 
dos requisitos gerais do Regulamento 
Financeiro noutros casos, por exemplo, 
para organismos designados pelos Estados-
Membros, atuando sob sua 
responsabilidade, caso esses Estados-
Membros sejam identificados num ato 
legislativo da União como beneficiários de 
uma subvenção.

níveis administrativos, assim como através 
de formação e debates aprofundados sobre 
questões ambientais e aspetos relacionados 
com a execução, incluindo processos de 
acompanhamento e de autorização. Tendo 
em vista o seu contributo para os objetivos 
do programa, é adequado autorizar a 
concessão de subvenções à IMPEL, à 
ENPE e ao EUFJE sem convite à 
apresentação de propostas, em casos 
devidamente justificados, de forma a 
continuar a prestar apoio às atividades 
destas associações. Além disso, poderá não 
haver necessidade de convite nos termos 
dos requisitos gerais do Regulamento 
Financeiro noutros casos, por exemplo, 
para organismos designados pelos Estados-
Membros, atuando sob sua 
responsabilidade, caso esses Estados-
Membros sejam identificados num ato 
legislativo da União como beneficiários de 
uma subvenção.

Or. fr

Alteração 151
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É adequado estabelecer uma 
dotação financeira do programa destinado a 
constituir o montante de referência 
privilegiada, na aceção do ponto 17 do 
Acordo Interinstitucional, de 2 de 
dezembro 2013, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão 
financeira31, para o Parlamento Europeu e 
o Conselho no decurso do processo 
orçamental anual.

(28) É adequado estabelecer uma 
dotação financeira do programa 
equivalente a 1 % do orçamento geral da 
União para 2021-2028 e destinado a 
constituir o montante de referência 
privilegiada, na aceção do ponto 17 do 
Acordo Interinstitucional, de 2 de 
dezembro 2013, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão 
financeira31, para o Parlamento Europeu e 
o Conselho no decurso do processo 
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orçamental anual.

_________________ _________________

31 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 31 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.

Or. en

Alteração 152
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As taxas máximas de 
cofinanciamento devem ser fixadas aos 
níveis necessários para manter o nível de 
apoio eficaz proporcionado pelo 
programa, tendo simultaneamente em 
conta a flexibilidade e a adaptabilidade 
necessárias para dar resposta ao conjunto 
existente de ações e entidades.

Or. en

Alteração 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia são aplicáveis ao presente 
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 

(29) As regras financeiras horizontais 
adotadas pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho com base no artigo 322.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia são aplicáveis ao presente
regulamento. Estas regras estão 
estabelecidas no Regulamento Financeiro e 
definem, nomeadamente as modalidades 
relativas à elaboração e execução do 
orçamento através de subvenções, 
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contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros. As regras adotadas com base 
no artigo 322.º do TFUE dizem 
igualmente respeito à proteção do 
orçamento da União em caso de 
deficiências generalizadas no que 
concerne ao Estado de direito nos 
Estados-Membros, uma vez que o respeito 
do Estado de direito é uma condição 
prévia fundamental para uma gestão 
financeira sólida e eficaz dos fundos da 
UE.

contratos públicos, prémios, execução 
indireta, bem como ao controlo da 
responsabilidade dos intervenientes 
financeiros.

Or. fr

Alteração 154
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Por motivos de transparência, a 
Comissão deve incluir a metodologia 
técnica para a seleção dos projetos e os 
critérios de seleção e de concessão de 
subvenções nos programas de trabalho 
plurianuais. A qualidade deverá ser o 
critério fundamental sobrejacente à 
avaliação dos projetos e ao processo de 
seleção do programa.

Or. en

Alteração 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução devem ser 
selecionados em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e apresentar resultados, tendo em 
conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, os encargos administrativos e o 
risco previsível de incumprimento. Em 
relação às subvenções, deverá ter-se em 
conta o recurso a montantes únicos, taxas 
fixas e tabelas de custos unitários.

(31) Os tipos de financiamento e os 
métodos de execução devem ser 
selecionados em função da sua capacidade 
para concretizar os objetivos específicos 
das ações e apresentar resultados, tendo em 
conta, nomeadamente, os custos dos 
controlos, os encargos administrativos e o 
risco previsível de incumprimento. Em 
relação às subvenções, deverá ter-se em 
conta o recurso a montantes únicos, taxas 
fixas e tabelas de custos unitários. A 
Comissão Europeia deve assegurar uma 
execução compreensível e promover uma 
efetiva simplificação para os promotores 
de projetos.

Or. fr

Alteração 156
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Em conformidade com o artigo 94.º 
da Decisão 2013/755/UE do Conselho37, as 
entidades estabelecidas nos países e 
territórios ultramarinos são elegíveis para 
beneficiarem de financiamento, sob reserva 
das regras e dos objetivos do programa, 
bem como das disposições suscetíveis de 
serem aplicadas ao Estado-Membro ao qual 
o país ou território está ligado. A 
participação destas entidades no presente 
programa deve centrar-se principalmente 
em projetos no âmbito do subprograma 
«Natureza e biodiversidade».

(33) Em conformidade com o artigo 94.º 
da Decisão 2013/755/UE do Conselho37, as 
entidades estabelecidas nos países e 
territórios ultramarinos são elegíveis para 
beneficiarem de financiamento, sob reserva 
das regras e dos objetivos do programa, 
bem como das disposições suscetíveis de 
serem aplicadas ao Estado-Membro ao qual 
o país ou território está ligado.

_________________ _________________

37 Decisão 2013/755/UE do Conselho, de 
25 de novembro de 2013, relativa à 
associação dos países e territórios 
ultramarinos à União Europeia («Decisão 

37 Decisão 2013/755/UE do Conselho, de 
25 de novembro de 2013, relativa à 
associação dos países e territórios 
ultramarinos à União Europeia («Decisão 
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de Associação Ultramarina») ( JO L 344 de 
19.12.2013, p. 1).

de Associação Ultramarina») ( JO L 344 de 
19.12.2013, p. 1).

Or. fr

Alteração 157
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O programa deve estar aberto a 
países terceiros em conformidade com os 
acordos celebrados entre a União e esses 
países, os quais estabelecem as condições 
específicas para a sua participação.

(34) Sob reserva do pleno respeito das 
suas regras e dos seus regulamentos, o 
programa deve estar aberto a países 
terceiros em conformidade com os acordos 
celebrados entre a União e esses países, os 
quais estabelecem as condições específicas 
para a sua participação.

Or. en

Alteração 158
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os países terceiros membros do 
Espaço Económico Europeu (EEE) podem 
participar nos programas da União no 
âmbito da cooperação estabelecida ao 
abrigo do Acordo EEE, que prevê a 
execução dos programas por via de uma 
decisão ao abrigo do referido acordo. Os 
países terceiros também podem participar 
com base noutros instrumentos jurídicos. 
Deve ser introduzida uma disposição 
específica no presente regulamento a fim 
de conceder os direitos necessários e o 
acesso ao gestor orçamental competente, 
ao Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(35) Sob reserva do pleno respeito das 
suas regras e dos seus regulamentos, os 
países terceiros membros do Espaço 
Económico Europeu (EEE) podem 
participar nos programas da União no 
âmbito da cooperação estabelecida ao 
abrigo do Acordo EEE, que prevê a 
execução dos programas por via de uma 
decisão ao abrigo do referido acordo. Os 
países terceiros também podem participar 
com base noutros instrumentos jurídicos. 
Deve ser introduzida uma disposição 
específica no presente regulamento a fim 
de conceder os direitos necessários e o 
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(OLAF) e ao Tribunal de Contas Europeu 
para que exerçam cabalmente as respetivas 
competências.

acesso ao gestor orçamental competente, 
ao Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e ao Tribunal de Contas Europeu 
para que exerçam cabalmente as respetivas 
competências.

Or. en

Alteração 159
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Em conformidade com os pontos 22 
e 23 do Acordo Interinstitucional, de 13 de 
abril de 2016, sobre legislar melhor é 
necessário avaliar o presente programa 
com base nas informações recolhidas por 
meio de requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente a 
regulamentação excessiva e os encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem, 
se adequado, incluir indicadores 
quantificáveis como base da avaliação dos 
efeitos do programa no terreno. Ao 
impacto global do programa acrescem 
contribuições indiretas, de longo prazo e 
difíceis de quantificar para a concretização 
da totalidade dos objetivos ambientais e 
climáticos da União. O presente 
regulamento estabelece indicadores de 
realização diretos e requisitos de 
acompanhamento com vista ao 
acompanhamento do programa, os quais 
devem ser complementados com a 
agregação de indicadores específicos a 
nível do projeto, que devem ser descritos 
em programas de trabalho ou convites à 
apresentação de propostas, entre outros, no 
que respeita à rede Natura 2000 e às 
emissões de determinados poluentes 
atmosféricos.

(36) Em conformidade com os pontos 22 
e 23 do Acordo Interinstitucional, de 13 de 
abril de 2016, sobre legislar melhor é 
necessário avaliar o presente programa 
com base nas informações recolhidas por 
meio de requisitos de acompanhamento 
específicos, evitando simultaneamente a 
regulamentação excessiva e os encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros. Estes requisitos podem, 
se adequado, incluir indicadores 
quantificáveis como base da avaliação dos 
efeitos do programa no terreno. Ao 
impacto global do programa acrescem 
contribuições indiretas, de longo prazo e 
difíceis de quantificar para a concretização 
da totalidade dos objetivos ambientais e 
climáticos da União. O presente 
regulamento estabelece indicadores de 
realização diretos e requisitos de 
acompanhamento com vista ao 
acompanhamento do programa, os quais 
devem ser complementados com a 
agregação de indicadores específicos a 
nível do projeto, que devem ser descritos 
em programas de trabalho ou convites à 
apresentação de propostas, entre outros, no 
que respeita às alterações no valor natural 
(o estado e a distribuição de espécies e 
habitats selecionados, incluindo a 
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fragmentação e a cobertura do 
ecossistema), à alteração da utilização dos 
solos (transição para categorias naturais 
ou seminaturais de solos, a superfície de 
infraestrutura verde, os solos reabilitados 
ou sítios Natura 2000 abrangidos por 
medidas de proteção e recuperação), ao 
financiamento da gestão da 
biodiversidade, à transição para uma 
economia verde ou à resistência às 
alterações climáticas ou governação nesta 
matéria (emissões de determinados 
poluentes atmosféricos, equilíbrio em 
azoto, qualidade das águas, produtos 
químicos, ruído, pegada ecológica), à 
sensibilização do público e à população 
abrangida por medidas de melhoria da 
qualidade ou com acesso a solos 
melhorados ou a infraestrutura verde.

Or. en

Alteração 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, contribuir 
para o desenvolvimento sustentável e para 
a concretização dos objetivos e das metas 
da legislação, das estratégias, dos planos 
ou dos compromissos internacionais da 
União em matéria ambiental, climática e 
das energias limpas relevantes, não 
podem ser suficientemente realizados 
pelos Estados-Membros, mas podem, em 
razão da sua dimensão e dos seus efeitos, 
ser mais bem alcançados a nível da 
União, a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 

(38) A União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.
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proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

Or. fr

Alteração 161
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, contribuir 
para o desenvolvimento sustentável e para 
a concretização dos objetivos e das metas 
da legislação, das estratégias, dos planos 
ou dos compromissos internacionais da 
União em matéria ambiental, climática e 
das energias limpas relevantes, não podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, mas podem, em razão 
da sua dimensão e dos seus efeitos, ser 
mais bem alcançados a nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

(38) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, contribuir 
para um elevado nível de proteção 
ambiental e uma ambiciosa ação 
climática com uma boa governação e uma 
abordagem com múltiplos intervenientes e 
para a concretização dos objetivos e das 
metas da legislação, das estratégias, dos 
planos ou dos compromissos internacionais 
da União em matéria ambiental, de 
biodiversidade, climática, de economia 
circular e das energias renováveis
relevantes ou da eficiência energética, não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros, mas podem, em razão 
da sua dimensão e dos seus efeitos, ser 
mais bem alcançados a nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aqueles objetivos.

Or. en

Alteração 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz



AM\1166178PT.docx 83/116 PE629.443v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) (a seguir designado 
«programa»).

O presente regulamento estabelece um
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) (a seguir designado 
«programa»), abrangendo o período de 1 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2027.

Or. en

Alteração 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece o
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) (a seguir designado 
«programa»).

O presente regulamento estabelece um
Programa para o Ambiente e a Ação 
Climática (LIFE) (a seguir designado 
«programa»), abrangendo o período de 1 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2027.

Or. en

Alteração 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Define os objetivos do programa, o 
orçamento para o período 2021-2027, as 
formas de financiamento da União e as 
regras para a concessão desse 

Define os objetivos do programa LIFE, o 
orçamento para esse período, as formas de 
financiamento da União e as regras para a 
concessão desse financiamento.
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financiamento.

Or. en

Alteração 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Define os objetivos do programa, o 
orçamento para o período 2021-2027, as 
formas de financiamento da União e as 
regras para a concessão desse 
financiamento.

Define os objetivos do programa, o 
orçamento para esse período, as formas de 
financiamento da União e as regras para a 
concessão desse financiamento.

Or. en

Alteração 166
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos que apoiam a 
consecução dos objetivos da União no 
domínio da natureza e biodiversidade 
mediante a execução de programas de ação 
coerentes nos Estados-Membros para 
integrar esses objetivos e prioridades 
noutras políticas e instrumentos de 
financiamento, incluindo pela execução 
coordenada dos quadros de ação 
prioritários estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE;

1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos que apoiam a 
consecução dos objetivos da União no 
domínio da natureza e biodiversidade, 
nomeadamente estabelecidos na Diretiva 
2009/147/CE e na Diretiva 92/43/CEE do 
Conselho, mediante a execução de 
programas de ação coerentes nos Estados-
Membros para integrar esses objetivos e 
prioridades noutras políticas e instrumentos 
de financiamento, incluindo pela execução 
coordenada dos quadros de ação 
prioritários estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE;
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Or. en

Alteração 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos que apoiam a 
consecução dos objetivos da União no 
domínio da natureza e biodiversidade 
mediante a execução de programas de ação 
coerentes nos Estados-Membros para 
integrar esses objetivos e prioridades 
noutras políticas e instrumentos de 
financiamento, incluindo pela execução 
coordenada dos quadros de ação 
prioritários estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE;

1) «Projetos estratégicos para a 
natureza», projetos à escala regional, 
multirregional, nacional ou transnacional
que apoiam a consecução dos objetivos da 
União no domínio da natureza e 
biodiversidade mediante a execução de 
programas de ação coerentes nos Estados-
Membros para integrar esses objetivos e 
prioridades noutras políticas e instrumentos 
de financiamento, incluindo pela execução 
coordenada dos quadros de ação 
prioritários estabelecidos nos termos da 
Diretiva 92/43/CEE;

Or. it

Alteração 168
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 - parágrafo 1 - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) «Projetos integrados estratégicos», 
projetos que executam numa escala 
regional, multirregional, nacional ou 
transnacional, as estratégias ou os planos 
de ação para o ambiente ou para o clima 
elaborados pelas autoridades dos Estados-
Membros e exigidos pela legislação ou 
pelas políticas específicas da União em 
matéria de ambiente, de clima ou de 
energias limpas relevantes, garantindo em 
simultâneo a participação das partes 

2) «Projetos integrados estratégicos», 
projetos que executam numa escala 
regional, multirregional, metropolitana, 
nacional ou transnacional, as estratégias ou 
os planos de ação para o ambiente ou para 
o clima elaborados pelas autoridades dos 
Estados-Membros e exigidos pela 
legislação ou pelas políticas específicas da 
União em matéria de ambiente, de clima ou 
de energias limpas relevantes, garantindo 
em simultâneo a participação das partes 
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interessadas e promovendo a coordenação 
e a mobilização de, pelo menos, uma outra 
fonte de financiamento da União, nacional 
ou privada;

interessadas e promovendo a coordenação 
e a mobilização de, pelo menos, uma outra 
fonte de financiamento da União, nacional 
ou privada;

Or. en

Alteração 169
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) «Qualidade de vida», um nível 
elevado de saúde e de bem-estar em todas 
as camadas da população, em especial as 
pessoas mais expostas à degradação do 
ambiente e do clima, de acesso à 
informação e à justiça ambiental e de 
redução das desigualdades em matéria de 
saúde e de pobreza energética;

Or. fr

Alteração 170
Luke Ming Flanagan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) «Fraturação hidráulica», o 
processo mediante o qual se injetam 
líquidos a elevada pressão em rochas 
subterrâneas, furos, etc., no intuito de 
forçar a expansão de fissuras existentes e 
extrair petróleo ou gás;

Or. en
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Alteração 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) «Candidato potencial», um país ou 
uma entidade que tenha claramente em 
vista aderir à União no futuro, mas ao 
qual não tenha sido ainda atribuído o 
estatuto de candidato.

Or. fr

Alteração 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B) «País ou território ultramarino», 
os países ou territórios ultramarinos dos 
Estados-Membros da União Europeia, 
abrangidos pela parte IV do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) e enumerados no 
anexo II do TFUE.

Or. fr

Alteração 173
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 



PE629.443v01-00 88/116 AM\1166178PT.docx

PT

economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

economia circular, energeticamente 
eficiente, assente em energias renováveis, 
com baixas emissões, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, incluindo pelo apoio à 
aplicação e gestão da rede Natura 2000 e 
pela luta contra a degradação dos 
ecossistemas, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável. O programa 
LIFE deve ainda apoiar a execução de 
programas gerais de ação em matéria de 
políticas do ambiente e clima adotados em 
conformidade com o artigo 192.º, n.º 3, do 
TFUE.

Or. en

Alteração 174
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda 
de biodiversidade, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento sustentável.

1. O objetivo geral do programa é 
melhorar substancialmente o estado do 
ambiente, suster e inverter a perda e a 
degradação do capital natural e dos 
serviços ecossistémicos, nomeadamente o 
ar, as águas e os solos limpos, apoiar a 
aplicação e a gestão a longo prazo da rede 
Natura 2000, contribuir para a transição 
para uma economia sustentável, circular, 
verde, eficiente em termos de recursos e 
de energia, com emissões líquidas nulas e 
resistente às alterações climáticas, 
incluindo pela transição para um sistema 
de energia de elevada eficiência 
energética e assente em fontes renováveis, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável, um elevado 
nível de proteção ambiental e uma 
ambiciosa ação climática.
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Or. en

Alteração 175
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

1. Os objetivos gerais do programa 
consistem em proteger e melhorar a 
qualidade do ambiente, suster e inverter a 
perda da biodiversidade e a degradação 
dos ecossistemas, apoiar a gestão da rede 
Natura 2000, contribuir para a transição 
para uma economia sustentável, limpa, 
circular, energeticamente eficiente, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas, incluindo pela transição para 
ecossistemas sãos, para as energias limpas 
e renováveis, para a proteção e a melhoria 
do ambiente e da saúde e para suster e 
inverter a perda de biodiversidade, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

Or. fr

Alteração 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia sustentável, circular, eficiente 
em termos de recursos e de energia, 
hipocarbónica e resistente às alterações 
climáticas, incluindo pela transição para 
um sistema de energia energeticamente 
eficiente e assente em fontes renováveis, 
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biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

para a proteção e a melhoria da qualidade 
do ambiente e para suster e inverter a perda 
de biodiversidade, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento sustentável. O 
programa deve também contribuir para a 
melhoria da governação ambiental e 
climática a todos os níveis, incluindo uma 
maior participação da sociedade civil, das 
ONG e dos intervenientes a nível local.

Or. en

Alteração 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda 
de biodiversidade, contribuindo, assim, 
para o desenvolvimento sustentável.

1. Os objetivos gerais do programa 
consistem em contribuir para a transição 
para uma economia limpa, circular, 
energeticamente eficiente, hipocarbónica e 
resistente às alterações climáticas, 
incluindo pela transição para as energias 
limpas e renováveis, e promover a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente, bem como a cessação e a 
inversão da perda de biodiversidade, 
assegurando simultaneamente uma gestão 
pertinente da fauna e da flora, 
nomeadamente a gestão dos grandes 
carnívoros, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

Or. fr

Alteração 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável. O programa 
deve também contribuir para um melhor 
envolvimento de todas as partes 
interessadas relevantes nas ações em 
matéria de ambiente, energia e clima.

Or. en

Alteração 179
Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável.

1. O objetivo geral do programa é 
contribuir para a transição para uma 
economia limpa, circular, energeticamente 
eficiente, hipocarbónica e resistente às 
alterações climáticas, incluindo pela 
transição para as energias limpas, para a 
proteção e a melhoria da qualidade do 
ambiente e para suster e inverter a perda de 
biodiversidade, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável. O programa 
deve também incluir, nos seus objetivos, a 
adaptação das cidades e regiões europeias 
às alterações climáticas.

Or. es

Alteração 180
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Francesc Gambús

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade, nomeadamente a luta 
contra as espécies invasoras, como o 
caracol-maçã ou a rã-touro;

Or. es

Alteração 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
da preservação e gestão da biodiversidade 
e apoiar a transição da agricultura para 
práticas mais sustentáveis;

Or. fr

Alteração 182
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Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática,
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
renováveis e o aumento da eficiência 
energética, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas e o aumento dos 
conhecimentos no domínio da natureza e 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza,
biodiversidade e utilização sustentável e 
eficiente dos recursos naturais;

Or. en

Alteração 184
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas e renováveis e uma maior proteção 
da saúde, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

Or. fr

Alteração 185
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
renováveis e a melhoria da eficiência 
energética, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza e 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 186
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente e da ação climática, 
incluindo a transição para as energias 
limpas, e contribuir para a aplicação de 
melhores práticas no domínio da natureza 
e biodiversidade;

a) Desenvolver, demonstrar e 
promover técnicas e abordagens 
inovadoras com vista a atingir os objetivos 
da legislação e da política da União nos 
domínios do ambiente, nomeadamente em 
matéria de natureza e biodiversidade, ou
da ação climática, incluindo a transição 
para as energias renováveis ou o aumento 
da eficiência energética;

Or. en

Alteração 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Contribuir para a aplicação de 
boas práticas e reforçar a base de 
conhecimentos no domínio da natureza e 
biodiversidade;

Or. en

Alteração 188
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Contribuir para a aplicação de 
boas práticas e reforçar a base de 
conhecimentos no domínio da natureza e 
biodiversidade;
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Or. en

Alteração 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Apoiar a aplicação e a gestão da 
rede Natura 2000 e combater a 
degradação dos ecossistemas, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento sustentável. O programa 
deve ainda apoiar a execução de 
programas gerais de ação em matéria de 
políticas do ambiente e clima adotados em 
conformidade com o artigo 192.º, n.º 3, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

Or. en

Alteração 190
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a 
melhoria da governação por via do reforço 
das capacidades dos intervenientes dos 
setores público e privado, bem como da
participação da sociedade civil;

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento, bem como 
o cumprimento e a execução efetivos, do 
programa geral de ação da União em 
matéria de ambiente nos termos do 
artigo 192.º, n.º 3, do TFUE e de outra
legislação e políticas relevantes da União, 
inclusivamente mediante o apoio a uma 
melhor governação em matéria de 
ambiente e clima, a todos os níveis, 
inclusivamente por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
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público e privado, da melhoria da 
sensibilização e do reforço da participação 
da sociedade civil, das ONG e dos 
intervenientes locais;

Or. en

Alteração 191
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, bem como da
participação da sociedade civil;

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, incluindo a agricultura, 
a horticultura, a silvicultura e as pescas,
bem como da participação da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 192
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil;

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, bem como das 
capacidades e da participação da sociedade 
civil, das ONG e dos outros intervenientes 
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locais;

Or. fr

Alteração 193
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil;

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil e das 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas;

Or. it

Justificação

A alteração proposta visa reconhecer o papel-chave desenvolvido pelas Igrejas e associações 
ou comunidades religiosas no domínio das políticas ambientais. A alteração visa também 
aplicar o artigo 17.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, o qual requer a distinção 
entre essas entidades e as da sociedade civil.

Alteração 194
György Hölvényi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 

b) Apoiar o desenvolvimento, a 
aplicação, o acompanhamento e a execução 
da legislação e das políticas relevantes da 
União, inclusivamente mediante a melhoria 
da governação por via do reforço das 
capacidades dos intervenientes dos setores 
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público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil;

público e privado, bem como da 
participação da sociedade civil e das 
igrejas e comunidades religiosas;

Or. hu

Alteração 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Adaptar os territórios europeus 
aos efeitos das alterações climáticas, com 
particular atenção aos territórios 
insulares e costeiros.

Or. es

Alteração 196
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apoiar a execução do programa de 
ação da União  em matéria de ambiente.

Or. fr

Alteração 197
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O programa não deve prejudicar 
os objetivos de outras legislações e 
políticas da União;

Or. en
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Justificação

Lamentavelmente, os projetos LIFE em alguns Estados-Membros causaram controvérsia e 
conflitos públicos desnecessários nos últimos anos devido à expropriação de explorações 
agrícolas familiares. Importa evitar conflitos de aplicação do LIFE com outras legislações e 
políticas da União, como a PAC e a proteção de jovens agricultores e de explorações 
agrícolas familiares. A cooperação p. ex. com agricultores e proprietários de terras, mas 
também com as PME e o setor privado, deve ser reforçada no regulamento do fundo LIFE.

Alteração 198
Benedek Jávor

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O subprograma «Economia circular 
e qualidade de vida»;

b) O subprograma «Economia 
circular, saúde e qualidade de vida»;

Or. en

Alteração 199
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O subprograma «Economia circular 
e qualidade de vida»;

b) O subprograma «Economia 
circular, saúde e qualidade de vida»;

Or. fr

Alteração 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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b-A) O subprograma «Práticas 
agrícolas sustentáveis»;

Or. fr

Alteração 201
Benedek Jávor

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O subprograma «Atenuação das 
alterações climáticas e adaptação aos seus 
efeitos»;

a) O subprograma «Governação e
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação aos seus efeitos»;

Or. en

Alteração 202
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O subprograma «Transição para as
energias limpas».

b) O subprograma «Energias 
renováveis, eficiência energética e 
comunidades energeticamente 
sustentáveis».

Or. en

Alteração 203
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 
preços correntes.

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de, pelo menos, 1 % do 
orçamental total da UE para o período
2021-2027.

Or. en

Alteração 204
Arne Gericke

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 
preços correntes.

1. A dotação financeira para a 
execução plurianual do programa para o 
período 2021-2027 é de 
5 450 000 000 EUR a preços correntes.

Or. en

Alteração 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 
preços correntes.

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 7 272 000 000 EUR a 
preços correntes.

Or. en

Alteração 206
Younous Omarjee
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 5 450 000 000 EUR a 
preços correntes.

1. A dotação financeira para a 
execução do programa para o período 
2021-2027 é de 1 % do QFP a preços 
correntes.

Or. fr

Alteração 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

a) 5 322 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

Or. en

Alteração 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye



PE629.443v01-00 104/116 AM\1166178PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

a) 5 322 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

Or. fr

Alteração 210
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

a) 64,2 % para o domínio do 
Ambiente, dos quais:

Or. fr

Alteração 211
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) 3 500 000 000 EUR para o domínio 
do Ambiente, dos quais:

a) 73,19 % para o domínio do 
Ambiente, dos quais:

Or. en

Alteração 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

1) 3 261 420 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

Or. en

Alteração 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

1) 2 672 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

Or. fr

Alteração 214
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

1) 61,28 % para o subprograma 
Natureza e biodiversidade;

Or. en

Alteração 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

1) 60% para o subprograma Natureza 
e biodiversidade;

Or. it

Alteração 216
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 2 150 000 000 EUR para o 
subprograma Natureza e biodiversidade;

1) 61,4 % para o subprograma 
Natureza e biodiversidade;

Or. fr

Alteração 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 350 000 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

2) 2 060 580 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

Or. en

Alteração 218
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração
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2) 1 350 000 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

2) 38,72 % para o subprograma 
Economia circular, saúde e qualidade de 
vida;

Or. en

Alteração 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 350 000 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

2) 40% para o subprograma Economia 
circular e qualidade de vida;

Or. it

Alteração 220
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 350 000 000 EUR para o 
subprograma Economia circular e 
qualidade de vida;

2) 38,6 % para o subprograma 
Economia circular e qualidade de vida;

Or. fr

Alteração 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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2-A) 1 300 000 000 EUR para o 
subprograma Práticas agrícolas 
sustentáveis;

Or. fr

Alteração 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 
da Ação Climática, dos quais:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 223
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 
da Ação Climática, dos quais:

b) 26,81 % para o domínio da Ação 
Climática, dos quais:

Or. en

Alteração 224
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) 1 950 000 000 EUR para o domínio 
da Ação Climática, dos quais:

b) 35,8 % para o domínio da Ação 
Climática, dos quais:
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Or. fr

Alteração 225
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 - alínea b) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 950 000 000 EUR para o 
subprograma Atenuação das alterações 
climáticas e adaptação aos seus efeitos;

1) 48,72 % para o subprograma 
Governação e atenuação das alterações 
climáticas e adaptação aos seus efeitos;

Or. en

Alteração 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 950 000 000 EUR para o 
subprograma Atenuação das alterações 
climáticas e adaptação aos seus efeitos;

1) 50% para o subprograma 
Atenuação das alterações climáticas e 
adaptação aos seus efeitos;

Or. it

Alteração 227
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1) 950 000 000 EUR para o 
subprograma Atenuação das alterações 
climáticas e adaptação aos seus efeitos;

1) 48,8 % para o subprograma
Atenuação das alterações climáticas e 
adaptação aos seus efeitos;
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Or. fr

Alteração 228
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 - alínea b) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 000 000 000 EUR para o 
subprograma Transição para as energias 
limpas.

2) 51,28 % para o subprograma 
Energias renováveis, eficiência energética 
e comunidades energeticamente 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 000 000 000 EUR para o 
subprograma Transição para as energias 
limpas.

2) 50% para o subprograma Transição 
para as energias limpas.

Or. it

Alteração 230
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2) 1 000 000 000 EUR para o 
subprograma Transição para as energias 
limpas.

2) 51,2 % para o subprograma 
Transição para as energias limpas.

Or. fr
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Alteração 231
Younous Omarjee

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelo menos 2 % do financiamento 
total do programa LIFE deve ser 
atribuído às regiões ultraperiféricas 
(RUP) e pelo menos 1 % às regiões 
ultraperiféricas francesas;

Or. fr

Alteração 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelo menos 2 % do financiamento 
total do programa LIFE deve ser 
atribuído às regiões ultraperiféricas;

Or. en

Alteração 233
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Não obstante o disposto no n.º 2, 
pelo menos 60 % dos recursos 
orçamentais no domínio do Ambiente a 
que se refere o n.º 2, alínea a), devem ser 
dedicados a subvenções para projetos de 
apoio ao subprograma Natureza e 
biodiversidade mencionado no n.º 2, 
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alínea a), ponto 1.

Or. en

Alteração 234
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pelo menos 60 % dos recursos 
orçamentais no domínio do Ambiente a 
que se refere o n.º 2, alínea a), devem ser 
dedicados a subvenções para projetos de 
apoio ao subprograma Natureza e 
biodiversidade mencionado no n.º 2, 
alínea a), ponto 1.

Or. en

Alteração 235
Susanne Melior

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pelo menos 61 % dos recursos 
orçamentais atribuídos a projetos 
apoiados através de subvenções de ação 
concedidas no âmbito do domínio do 
Ambiente serão destinados a projetos do 
subprograma Natureza e biodiversidade.

Or. en

Justificação

A proteção da natureza e da biodiversidade constitui um dos principais objetivos do 
programa LIFE. Por conseguinte, deve garantir-se que o financiamento seja canalizado para 
estas áreas. Este ponto está em conformidade com o atual Regulamento LIFE.
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Alteração 236
Benedek Jávor

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O montante a que se refere o n.º 1 
poderá ser usado para efeitos de assistência 
técnica e administrativa durante a execução 
do programa, por exemplo, em atividades 
preparatórias, de acompanhamento, de 
controlo, de auditoria e de avaliação, 
incluindo sistemas organizacionais de 
tecnologias da informação.

4. O montante a que se refere o n.º 1 
poderá ser usado para efeitos de assistência 
técnica e administrativa durante a execução 
do programa, por exemplo, em atividades 
preparatórias, de acompanhamento, de 
controlo, de auditoria e de avaliação, 
incluindo uma avaliação ex post sistémica 
sobre a sustentabilidade a longo prazo e a 
preservação dos resultados alcançados 
pelo programa.

Or. en

Alteração 237
Arne Gericke

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O montante a que se refere o n.º 1 
poderá ser usado para efeitos de assistência 
técnica e administrativa durante a execução 
do programa, por exemplo, em atividades 
preparatórias, de acompanhamento, de 
controlo, de auditoria e de avaliação, 
incluindo sistemas organizacionais de 
tecnologias da informação.

4. O montante referido no n.º 1 poderá 
ser usado para efeitos de assistência técnica 
e administrativa durante a execução do 
programa, por exemplo, em atividades 
preparatórias, de acompanhamento, de 
controlo, de auditoria, de análise custo-
benefício e de avaliação, incluindo 
sistemas organizacionais de tecnologias da 
informação.

Or. en

Alteração 238
Benedek Jávor
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O programa pode financiar 
atividades executadas pela Comissão para 
apoiar a preparação, a execução e a 
integração de legislação e políticas da 
União nos domínios do ambiente, do clima 
ou da transição para as energias limpas
relevantes, tendo em vista a consecução 
dos objetivos enunciados no artigo 3.º. 
Essas atividades podem incluir:

5. O programa pode financiar 
atividades executadas pela Comissão para 
apoiar a preparação, a execução e a 
integração de legislação e políticas da 
União nos domínios do ambiente, do clima 
ou das energias renováveis e da eficiência 
energética relevantes, tendo em vista a 
consecução dos objetivos enunciados no 
artigo 3.º. Essas atividades podem incluir:

Or. en

Alteração 239
Arne Gericke

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informação e comunicação, 
incluindo campanhas de sensibilização. Os 
recursos financeiros atribuídos a atividades 
de comunicação nos termos do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União, bem como
sobre o estado de aplicação e de 
transposição de atos legislativos da União 
nos domínios do ambiente, do clima ou das 
energias limpas relevantes;

a) Informação e comunicação, 
incluindo campanhas de sensibilização. Os 
recursos financeiros atribuídos a atividades 
de comunicação nos termos do presente 
regulamento abrangem a comunicação 
institucional sobre o estado de aplicação e 
de transposição de atos legislativos da 
União nos domínios do ambiente, do clima 
ou das energias limpas relevantes;

Or. en

Alteração 240
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE



AM\1166178PT.docx 115/116 PE629.443v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Informação e comunicação, 
incluindo campanhas de sensibilização. Os 
recursos financeiros atribuídos a atividades 
de comunicação nos termos do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União, bem como 
sobre o estado de aplicação e de 
transposição de atos legislativos da União 
nos domínios do ambiente, do clima ou das 
energias limpas relevantes;

a) Informação e comunicação, 
incluindo campanhas de sensibilização. Os 
recursos financeiros atribuídos a atividades 
de comunicação nos termos do presente 
regulamento abrangem igualmente a 
comunicação institucional sobre as 
prioridades políticas da União, bem como 
sobre o estado de aplicação e de 
transposição de atos legislativos da União 
nos domínios do ambiente, da 
biodiversidade, do clima ou das energias 
renováveis relevantes e da eficiência 
energética;

Or. en

Alteração 241
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Reforço das capacidades para 
melhorar a governação;

Or. en

Alteração 242
Benedek Jávor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Seminários, conferências e d) Seminários, cursos de formação, 
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reuniões; conferências e reuniões;

Or. en
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